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Вступ
Придбання цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" пов’язане з ризиками, описаними у річній
інформації.
Ця річна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління
емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні
повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні
результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих
результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками,
описаними в цій річній інформації. Річна інформація Емітента складена та розкрита
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій
підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення
форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджених рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 № 981.

Розділ I. Резюме річної інформації
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних
показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю
інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого
інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо
придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше
прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА :
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД" (попередня назва до 29.04.2011року - ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", далi по тексту - Товариство, компанія,
емітент, ПрАТ "ДМЗ") створене шляхом реорганiзацiї у формi перетворення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого
розпорядженням Донецького мiського голови №561 вiд 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Товариство
є правонаступником щодо всiх прав та обов'язкiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ". Товариство створене на засадах угоди шляхом
об'єднання майна, фiнансового та iнтелектуального капiталу, та пiдприємницької
дiяльностi для систематичного одержання прибутку.
Основнi види дiяльностi за звiтний перiод - виробництво чавуну, сталi та феросплавiв,
оброблення металевих вiдходiв та брухту, професiйно-технiчна освiта, будiвництво
будiвель, iншi види оптової торгiвлi, надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не
вiднесених до iнших групувань. Злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення не було.
Адреса реєстрацiї пiдприємства - 83062, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця
Iвана Ткаченка, будинок 122.
ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
24.10, Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
38.32, Відновлення відсортованих відходів;
35.30, Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
МЕТА (ЦІЛІ) ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Товариство створюється з ціллю отримання прибутку в результаті здійснення
господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не
заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів
акціонерів та членів трудового колективу Товариства.
СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ:
В умовах жорсткої конкуренції на ринку металу для забезпечення ефективного
функціонування підприємства, збереження стійких позицій на традиційних ринках збуту,
підвищення якості і конкурентоспроможності металопродукції на підприємстві планомірно
виконується інвестиційна програма з модернізації виробництва, освоєння нових
технологій і видів продукції, відновлення основних виробничих засобів.
З цією метою на підприємстві розроблена Комплексна програма стратегічного
розвитку металургійного комплексу.
ОСНОВНІ ЗМІНИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОМУ СТАНІ
ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ:
Протягом звітного періоду структурні зміни в органах емітента, організаційній структурі
емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні
не відбувалися.

Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента або набуття
підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента не відбувалися.
Емітент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв.
Вартість активів Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 12 205 715 тис. грн.
Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три
останні звітні роки (тис. грн)
Назва показника

2012

2011

2010

1

2

3

4

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

18137249

22465837

18981763

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

15411331

18118036

16239479

2725918

4347801

2742284

Інші операційні доходи

633269

449328

5474309

Адміністративні витрати

832046

747071

607766

Витрати на збут

942693

1311149

961394

Інші операційні витрати

583394

680300

5491217

Валовий прибуток (збиток)

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток (збиток)

1001054

2058609

1156216

інші доходи

410748

272418

254412

інші витрати

833946

713751

642074

577856

1617276

768554

Податок на прибуток від звичайної
діяльності

128225

431450

234111

Чистий прибуток (збиток)

449631

1185826

534443

-

-

-

12205715

12437744

10458445

8703462

9237237

7510541

22510

30343

19746

3502253

3200391

2947904

12205715

12437744

10458445

8642327

9324758

8548109

поточні зобов`язання

3808886

4727401

8030136

довгострокові зобов`язання

4833441

4597357

517973

76605

75834

59010

3486783

3037152

1851326

77988

77988

77988

пайовий капітал

-

-

-

додатковий вкладений капітал

-

-

-

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:
прибуток (збиток)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)
Всього активів, у т.ч.
Оборотні активи
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти
Необоротні активи
Всього пасивів, у т.ч.
Зобов`язання

Забезпечення наступних витрат та
платежів
Власний капітал
статутний капітал

інший додатковий капітал
резервний капітал
(неоплачений капітал)

-

-

-

19497

19497

19497

-

-

-

(вилучений капітал)
нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Розрахункова вартість чистих активів

-

-

-

449631

1185826

534443

1851326

3037152

3486783

Розділ IІ. Фактори ризику
Дивідендна політика
Дивідендна політика ПрАТ "ДМЗ" ґрунтується на дотриманні балансу між необхідністю
інвестувати в подальший розвиток і дотриманням права акціонерів на участь в чистому
прибутку Товаристві. Такий підхід є визначальним фактором довгострокового зростання
акціонерної вартості Товариства.
На даний момент доцільність і розмір дивідендів визначаються в кожному випадку
індивідуально Наглядовою радою і схвалюються рішенням Зборів акціонерів компанії.
У компанії впроваджено процес виявлення, оцінки, управління і моніторингу ризиків у
рамках річного планування. Реалізуються програми по зниженню операційних витрат і
підвищення ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних
ситуацій на підприємстві. Ведеться активна спільна робота функцій Управління ризиками
та внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та безпеки щодо вдосконалення системи
ризик-менеджменту. Для зниження схильності Товариства цієї групи ризиків, серед іншого,
активно використовує страхування.
Фінансові ризики
Найбільш значущими в цій групі ризиками є ризик ліквідності, валютні ризики і ризики
інвестиційних проектів. У їх відношенні реалізується кілька ініціатив.
Чинна політика щодо створення та відстеження лімітів на контрагентів дозволяє
мінімізувати ризики, пов'язані з неплатежами. Вживаються заходи для зниження
схильності валютним ризикам: максимізація кількості договорів з фіксованою ціною,
формує відповідні резерви на знецінення, централізовано керує процесом залучення
позикових коштів та портфелем запозичень, веде роботу по диверсифікації джерел і
валюти надходжень шляхом виходу на міжнародні ринки.
На момент підготовки звіту основним акціонером Товариства є одна юридична особа,
яка контролює 100 % статутного капіталу. В зв’язку з чим можливість виплати дивідендів,
можливість «розмиття» поточної частини акціонерів залежить від дивідендної стратегії
даної особи та її стратегічних цілей.
Інші фактори ризику відсутні.
За 2012 рік ризик нерентабельності відсутній, в зв’язку з наявністю прибутку.
Товариство відчуває помірний ризик нестачі ресурсів, в частині комплектуючих
кредитних ресурсів.
У Товариства слабко виражений ризик конкуренції на ринку вугілля та металопродукції
в зв’язку з довгостроковими контрактами на реалізацію вугілля і металопродукції.
У Товариства присутній значний ризик зростання витрат на підготовку виробництва,
що пов’язано з специфікою вугільного та металургійного виробництва, зміною горногеологічних умов, необхідністю розширеного виробництва.
Термін дії діючих ліцензій які оформлені Товариством є значним та достатнім для
поточної діяльності та подальшого розвитку підприємства в майбутньому.
У Товариства за 2012 рік були відсутні судові процеси, учасником яких виступав
акціонер, які були б суттєвими для фінансово-господарського стану підприємства.
У Товариства відсутній ризик технічного та технологічного відставання. ПрАТ "ДМЗ" є
інноваційним підприємством, що забезпечено найновішим обладнанням та впроваджує
нові технології.
Інші фактори ризику відсутні.
Товариство схильно до змін ринкових цін на метал, вугілля та електроенергію, що
поставляється на оптовий ринок. Зниження ринкових ризиків здійснюється за допомогою
зміни структури збуту та розширення ринків реалізації вугілля та металу. Для управління
ринковими ризиками створені декілька робочих груп на рівні топ-менеджменту та
середньої управлінської ланки.
Екологічні ризики
Однією з найважливіших стратегічних завдань Товариства є управління екологічними
ризиками та відповідність усім вимогам і рекомендаціям законодавства в даній сфері.
Спеціальна робоча група займається впровадженням системного підходу до виявлення та
оцінки екологічних ризиків Товариства. На даний момент найбільш істотні ризики цієї
групи виявлені і оцінені, запущений процес розробки заходів щодо зниження таких ризиків.

Регуляторні ризики
Оскільки ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії в Україні регулюється
державою, Товариство схильне ризикам, пов'язаним із змінами законодавства та
регуляторної політики. У компанії створена робоча група на рівні топ-менеджменту,
налагоджений процес реагування, ведеться моніторинг схильності даних видів ризику.
Інші ризики.
Ризики невизначеності регуляторного середовища, політичної нестабільності, рецесії,
інфляції, неефективної судової системи є присутніми для Товариства в рівній мірі з
іншими учасниками ринкових відносин в України.
Інші фактори ризику відсутні.
У компанії впроваджений процес виявлення та оцінки ризиків найважливіших
інвестиційних проектів, який передбачає збір експертної думки і статистики по схильності і
фактичної історії реалізації ризиків та математичної оцінки ризику, притаманного тому чи
іншому проекту.
ПрАТ "ДМЗ" приділяє особливу увагу ризикам, пов'язаним з досягненням річних
запланованих ключових показників, операційними процесами за різними напрямками
діяльності, безпекою активів ПрАТ "ДМЗ", а також ризикам на рівні бізнес-процесів.
У компанії впроваджено процес виявлення, оцінки, управління і моніторингу ризиків у
рамках річного планування, відповідна система звітності. Реалізуються програми по
зниженню операційних витрат і підвищення ефективності виробничих процесів,
розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій на підприємствах. Ведеться активна
спільна робота функцій Управління ризиками та внутрішнього контролю, внутрішнього
аудиту та Безпеки щодо вдосконалення системи ризик-менеджменту. Для зниження
схильності Компанії цієї групи ризиків ПрАТ "ДМЗ", серед іншого, активно використовує
страхування.
Компанія проводить постійний моніторинг національної економічної ситуації в цілому, і
ситуації на ринку позикових ресурсів, зокрема. Також компанія проводить якісний аналіз
потенційних клієнтів: детальне вивчення об'єктивних потреб у предметі лізингу, рівень
кредитоспроможності. Протягом всього строку лізингу контролює платоспроможність
клієнта і стан предмета лізингу. На всіх рівнях управління проводиться аналітична та
організаційна робота в галузі формування інформаційної бази клієнтів, планування і
регулювання напрямків розвитку, постійного удосконалення механізму укладення
лізингових угод.
Інші фактори ризику відсутні.
Товариство має представництво та фiлiї: Представництво приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" у мiстi Київ, мiсцезнаходження: 04119,
м. Київ, вулиця Якiра, будинок 8/81;
Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"-металургiйний завод", мiсцезнаходження: 85334, Донецька
обл., Красноармiйський район, селище мiського типу Удачне, вулиця Железнодорожна,
будинок 53 - де сконцентровано збагачувальне виробництво товариства;
Фiлiя "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод", мiсцезнаходження: 83062, Донецька область, мiсто Донецьк,
вулиця Iвана Ткаченка, будинок 141 - де сконцентровано домене, мартенiвське, ливарне
виробництво, а також цех переробки шлаку, цех металоконструкцiй, будiвельний цех,
копровий цех, киснево-компресорний цех, ТЕЦ та iншi.

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
3.1 Повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».
Скорочене найменування Товариства - українською мовою - ПрАТ «ДМЗ».
3.2 Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
Серія АО1 № 715829
Дата державної реєстрації
09.08.2002
Місцезнаходження
83062, місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122
телефон/факс: +038/062/3372735
сайт: dmz.donetsksteel.com
e-mail: padalka.iv@donetsksteel.com
3.3 Строк існування Товариства 11 років, Товариство створено на невизначений строк.
3.4.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД" (попередня назва до 29.04.2011року - ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД") далi - "Товариство" створене
шляхом реорганiзацiї у формi перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого розпорядженням Донецького мiського
голови №561 вiд 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Товариство є
правонаступником щодо всiх прав та обов'язкiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ". Товариство створене на засадах угоди шляхом
об'єднання майна, фiнансового та iнтелектуального капiталу, та пiдприємницької
дiяльностi для систематичного одержання прибутку.
Основнi види дiяльностi за звiтний перiод - виробництво чавуну, сталi та феросплавiв,
оброблення металевих вiдходiв та брухту, професiйно-технiчна освiта, будiвництво
будiвель, iншi види оптової торгiвлi, надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не
вiднесених до iнших групувань. Злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення не було.
Виробнича база ПрАТ "ДМЗ" створена на базі доменого та мартенівського цехів
Донецького металургійного заводу.
Сьогодні це сучасне металургійне підприємство, що спеціалізується на виробництві:
чавуну;
більше ніж 100 різновидів вуглецевих, конструкційних, низьколегованих, легованих
звичаної якості, якісних та високоякісних марок сталі;
церковних дзвонів;
стальних електросварних прямошовних труб та металевих мебельних каркасів;
будівельних матеріалів, залізовмісних відходів, шлакової продукції та продукції
ізвесткового виробництва.
ПрАТ "ДМЗ" визнано Англійским Регистром Ллойда як виробник сталі та
напівфабрикатів з неї (слябів та зливків мартенівського виробництва з віглецевих та
вуглецево-марганцевих марок сталі нормальної та збільшеної міцності) за Правилами
Регистру.
Сляби з судової конструкційної сталі нормальної міцності марок GL-A и GL-B
сертифіковані за правилами Німецького Ллойда; сталь марки NVA (спокійна)
мартенівського виробництва – за правилами Норвежського Веритас.
ПрАТ "ДМЗ" було першим вітчизняним підприємством у галузі, яке запровадило та
сертифікувало інтегрировану систему управління якістю, экологією и охраною праці згідно
із вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999.
3.5.

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
Керування пiдприємством здiйснює Генеральний директор - голова Правлiння через
сформований виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства.
Контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв здiйснює Наглядова рада
Товариства.
Контроль за результатами фiнансово - господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна
комiсiя Товариства.
Всi цi пiдроздiли знаходяться за адресою реєстрацiї пiдприємства - 83062, Донецька
область, мiсто Донецьк, вулиця Iвана Ткаченка, будинок 122.
3.6.
Товариство має представництво та фiлiї:
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний
завод" у мiстi Київ, мiсцезнаходження: 04119, м. Київ, вулиця Якiра, будинок 8/81;
Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"-металургiйний завод", мiсцезнаходження: 85334, Донецька
обл., Красноармiйський район, селище мiського типу Удачне, вулиця Железнодорожна,
будинок 53 - де сконцентровано збагачувальне виробництво товариства;
Фiлiя "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод", мiсцезнаходження: 83062, Донецька область, мiсто Донецьк,
вулиця Iвана Ткаченка, будинок 141 - де сконцентровано домене, мартенiвське, ливарне
виробництво, а також цех переробки шлаку, цех металоконструкцiй, будiвельний цех,
копровий цех, киснево-компресорний цех, ТЕЦ та iншi.
В процедурах злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Товариство не
перебувало.
Структурні зміни в організаційній структурі Товариства, основних структурних
підрозділах емітента та їх функціональне призначення, протягом звітного періоду не
здійснювалося.
3.7
Інформація про підприємства, в яких емітент має долю 20 та більше відсотків
статутного капіталу:
I. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- скорочене найменування: ПАТ «ДМЗ»;
- місцезнаходження: Україна, 83062, м.Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122;
- дата і країна реєстрації: 23.04.1996р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є виробництво чавуну, сталі та
феросплавів;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 47,2 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПАТ «ДМЗ».
II. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯСИНІВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»;
- скорочене найменування: ПАТ «ЯКХЗ»;
- місцезнаходження: Україна, 86110, Донецька обл., м. Макіївка, вул. 50 років
утворення СРСР, буд.5;
- дата і країна реєстрації: 24.11.1997., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу

товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є виробництво коксохімічної продукції;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 89,3 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПАТ «ЯКХЗ».
III.
Повне
найменування:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- скорочене найменування: ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, місто Красноармійськ, площа
Шибанкова, будинок 1а;
- дата і країна реєстрації: 25.12.1991 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є добування, збагачування та
агломерація кам’яного вугілля;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 57,14 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».
IV. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВКОКС»;
- скорочене найменування: ПрАТ "МАКІЇВКОКС";
- місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, буд. 1,
86106
- дата і країна реєстрації: 27.10.2003 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є виробництво коксу та коксопродуктів;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 97,43 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПрАТ "МАКІЇВКОКС".
V. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»;
- скорочене найменування: ПАТ "МКХЗ";
- місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, буд.1,
86106
- дата і країна реєстрації: 31.01.1995 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є виробництво коксу та коксопродуктів;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 73,37 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПАТ "МКХЗ".

VI.
Повне
найменування:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»;
- скорочене найменування: ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд";
- місцезнаходження: Україна, 85303, Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.
Дніпропетровська, 31
- дата і країна реєстрації: 30.05.1994 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є вантажний автомобільний транспорт;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 99,32 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ПрАТ "Красноармійське автопідприємство
"Укрбуд".
VII. Повне найменування: ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА»;
скорочене
найменування:
ТОВ
«ШАХТОБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
«ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА»;
- місцезнаходження: Україна, 83023, м. Донецьк, проспект Павших комунарів, 102
- дата і країна реєстрації: 16.04.2008 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є будівництво;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 86,73 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА».
VIII. Повне найменування: ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРУПА «ЕНЕРГО»;
- скорочене найменування: ТОВ «ГРУПА «ЕНЕРГО»;
- місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вулиця Челюскинців, 174
- дата і країна реєстрації: 02.11.2007 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та
задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є неспеціалізована оптова торгівля;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 99 %;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі
ПрАТ «ДМЗ» немає частки, що належить ТОВ «ГРУПА «ЕНЕРГО».
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства станом на початок та кінець
звітного періоду дорівнює 77 988 458,43 грн (сімдесят сім мільйонів дев’ятсот вісімдесят
вісім тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень сорок три копійки).
Статутний капітал сплачений повністю.
Розмір власного капіталу на початок звітного періоду дорівнює 3 037 152тис.грн., на
кінець звітного періоду 3 486 783тис.грн.
Протягом звітного періоду зміни розміру або структури статутного капіталу не
відбувалися.

ПрАТ "ДМЗ" не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
4.1.
Код за КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
Код за КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
Код за КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Нових видів діяльності, та припинення існуючих видів діяльності протягом звітного
періоду не здійснювалось.
4.2.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
В 2012 р. виробництво металопродукції на потужностях ПрАТ "ДМЗ" становило
1,467млн т. Відвантажено споживачам – 1 414 млн. т., в т.ч. – 1 265 млн. т. на экспорт.
За основними видами металопродукції:
Чавун - виробництво 1 310 369,52 т.; - відвантажено 1 248 499,56 т., загальною
вартістю
3 914 608 тис. грн.; - відвантажено на експорт 1 211 056 т., загальною вартістю 3 759
252 тис. грн;
- у відсотках до всієї виробленої продукції 40,5 %,
- середньореалізаційні ціни без ПДВ:
внутрішній ринок (грн/т)- 3 359,
експорт (дол.США/т)- 410
Листовий прокат - виробництво 74 681,87 т.; - відвантажено 84 912,23т., загальною
вартістю
486 826 тис. грн.; - відвантажено на експорт 44 133,87т., загальною вартістю 226 003
тис. грн;
- у відсотках до всієї виробленої продукції 4, 4 %,
- середньореалізаційні ціни без ПДВ:
внутрішній ринок (грн/т)- 5 288,
експорт (дол.США/т)- 650
Сортовий прокат - виробництво 81 618,97 т.; - відвантажено 80 326,8 т., загальною
вартістю
540 686 тис. грн.; - відвантажено на експорт 9 390,37т., загальною вартістю 63 582 тис.
грн;
- у відсотках до всієї виробленої продукції 4,8 %,
- середньореалізаційні ціни без ПДВ:
внутрішній ринок (грн/т)– 6 312,
експорт (дол.США/т)- 1004.
Збагачення вугільного концентрату - виробництво 4 977 016,61 т., загальною вартістю
4 332 461тис.грн., відвантажено 5 108 819,15 т., загальною вартістю 8 325 893 тис. грн.; відвантажено на експорт 115 783,5т., загальною вартістю 173 996 тис. грн;
- у відсотках до всієї виробленої продукції 38,9 %
Інші види продукції – виробництво загальною вартістю 1 267 518тис.грн., відвантажено
загальною вартістю 6 830 876 тис. грн.; - у відсотках до всієї виробленої продукції 11,4 %,
Загальна сума експорту в 2012 року складає 7 485 тис. грн.
Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 41,3 %.
Нові види продукції за 2012 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан
емітента.
4.3.
Склад витрат - відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках):
За основними видами металопродукції:
Чавун

- Матеріальні витрати 97,4 %.
- Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 1,6 %.
- Амортизація 0,8 %.
- Інші витрати 0,2 %.
Всього 100,0%.
Листовий прокат
- Матеріальні витрати 95,5 %.
- Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 3,5 %.
- Амортизація 0,6 %.
- Інші витрати 0,4 %.
Всього 100,0%.
Сортовий прокат
- Матеріальні витрати 95,5 %.
- Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 3,5 %.
- Амортизація 0,6 %.
- Інші витрати 0,4 %.
Всього 100,0%.
Збагачення вугільного концентрату:
- Матеріальні витрати 95,8 %.
- Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 0,9 %.
- Амортизація 1,6 %.
- Інші витрати 1,7 %.
Всього 100,0%.
4.4.
Починаючи із 1996 року Китай лідирує у виробництві сталі. В 2012 році частка країни
становила 46% (708,8 млн.т) світового обсягу. Друге місце посіла Японія, третє – США.
Україна за підсумками 2012 року зменшила виробництво сталі на 2,4 млн.т у порівнянні із
2011 роком та втратила дві позиції у рейтингу найбільших виробників, ставши 10-ю із
показником 32,9 млн.т. Із топ-виробників сталі лише Китай та Індія змогли у 2009 році
збільшити обсяг виробництва завдяки динамічно зростаючій економіці країн. Оскільки
українська індустрія сталі є експортно-орієнтованою, динаміка виробництва корелює із
глобальними показниками.
Технологічно процес виробництва сталі в Україні відстає від світових стандартів. 26%
сталі в Україні виплавляється у мартенівській печі, в той час як у світі даний показник
становить близько 1%. У структурі товарної продукції значну частину становлять сталеві
злитки, які є сировиною для подальших виробничих переділів сталі. Таким чином, через
відсутність технологій подальшої переробки сталі, Україна втрачає суттєву частину
доданої вартості продукту.
За підсумками 2011 року найбільшим експортером сталі була Японія – 35,1 млн.т;
друге місце посів Китай – 31,6 млн.т; Україна стала третьою– 24 млн.т. Цікаво, що Україна
є найбільш експортно-орієнтованою країною в світі серед виробників сталі. Майже 70%
виготовленої сталі продається за кордон. Для порівняння, даний показник Японії, який є
другим після України становить лише 30%. За січень-листопад 2012 року виручка від
експорту української сталі становила 12,5 млрд.дол.США, Найкрупнішими покупцями були
Європейський Союз – 2,66 млрд.дол.США (21% виручки); Росія – 1,99 млрд.дол.США;
Ліван та Сирія – 1,41 млрд.дол.США; Туреччина – 1,25 млрд.дол.США. Відзначимо, що за
12 місяців 2011 року виручка від експорту української сталі склала 16,3 млрд.дол.США. У
товарній номенклатурі українського експорту найбільшу питому вагу займають
Напівфабрикати з вуглецевої сталi – приблизно 40%; прокат плоский  30%; прутки та
бруски  15%; спецiальнi профілі  5%.
Ціни на сталь значною мірою залежать від попиту з боку будівельного сектору, який
споживає більше 50% продукції індустрії сталі, а також від темпів росту економіки Китаю.
Основними компонентами сировини, вартість яких прямо впливає
на ціну сталі є залізна руда та кокс. Однак, буває й так, що ціни на сталь падають
через падіння попиту, а ціни на сировину зростають. У цьому випадку у металургійних
компаній падає рентабельність. 70% виготовленої в Україні сталі експортується за кордон,
тому українські металургійні комбінати мають рахуватися із світовими цінами на сталь. У

січні-листопаді 2012 року середня ціна експортованої української сталі становила 604 дол.
США за одну тону (у 2011 році ціна становила 675 дол.США/т). Відзначаємо, що
найбільшу частку виробленої в Україні сталі становлять напівфабрикати, які є продукцією
нижчих рівнів виробничого переділу, в результаті чого українські підприємства втрачають
значну частину доданої вартості. Наприклад, вартість тонни гарячеоцинкованої сталі
приблизно в 1,6 разів перевищує вартість тонни сталі у формі слябу.
В останні роки потужності із виробництва сталі суттєво перевищують попит на
світовому ринку і найближчім часом експерти прогнозують збільшення даного розриву
через сповільнення темпів зростання китайської економіки та зменшення потреб у сталі в
ряді галузей промисловості.. За таких умов конкуренція між виробниками сталі буде
загострюватись і основними аргументами в цій боротьбі стануть показники собівартості та
якості продукції. На сьогодні зменшення собівартості та пошук джерел фінансування
програм модернізації підприємств є ключовими завданнями всіх світових компаній.
Близько 70% собівартості сталі – це три основні компоненти сировини (залізна руда, кокс,
металолом), іншими суттєвими елементами витрат є оплата праці, електроенергія,
витрати по капітальних вкладеннях. Аби не бути заручниками цін на сировину, великі
металургійні компанії намагаються створити замкнений цикл виробництва, створюючи
вертикально-інтегровані холдинги – від добування та збагачування залізної руди і вугілля
до виробництва сталевого прокату.
Металургія є однією з галузей спеціалізації України на міжнародному ринку. За
обсягами виробництва сталі країна входить у топ 10 країн в світі та посідає 4 місце у
світовій торгівлі. У 2012 українські підприємства скоротили виробництво сталі в порівнянні
з 2011 на 6,6% (до 32,394 млн.т), чавуну – на 1,3% (до 28,513 млн.т).
В майбутньому сталь залишатиметься одним з найбільш важливих матеріалів для
сучасного суспільства, однак, індустрія виробництва сталі стикатиметься з великою
кількістю перешкод, таких як: надлишкові потужності, волатильність сировинних і
енергетичних ринків, ризики протекціоністської політики. Останнім часом запорукою
стабільності на світовому ринку сталі є динамічне зростання економіки Китаю, який не
тільки сам багато виробляє, але і активно купує метал і залізорудну сировину для свого
внутрішнього ринку. У випадках зменшення попиту у металі китайської промисловості,
надлишок виробленої в країні металопродукції надходить на світовий ринок за низькими
цінами, що змушує інших виробників також зменшити ціну своєї сталі. На сьогодні,
внаслідок надлишку світових сталеплавильних потужностей, значно посилилася
конкуренція між металовиробниками. З'явилося багато нових сучасних заводів із низькою
собівартістю виробництва і високою якістю продукції.
В умовах загострення конкуренції, українські підприємства можуть гостро відчути
основні проблеми, що накопичилися в галузі:
 суттєве відставання від розвинених країн за темпами модернізації;
 високі витрати енергетичних та матеріальних ресурсів порівняно з передовими
закордонними підприємствами;
 недостатньо широкий сортамент металопродукції;
 незадовільні екологічні показники.
Факторами, що будуть уповільнювати зростання світового попиту на сталь можуть
стати:
 Сповільнення темпів росту економіки Китаю та більша орієнтація на розвиток сфери
послуг;
 Зменшення попиту на сталь у країнах із розвиненою економікою;
 Скорочення потреб у сталі на одиницю продукції в ряді галузей промисловості.
Найближчими роками в світі очікується подальше зростання сталеплавильних
потужностей, що збільшує ризики найбільших виробників сталі:
 надлишок пропозиції;
 торгові суперечки;
 низькі ціни та низька прибутковість.
Серед головних ризиків для глобальної сталеплавильної галузі експерти називають
протекціоністські заходи урядів держав:
 Нетарифні бар'єри на імпорт сталі;

 Обмеження експорту сировини;
 Будівництво власних нових виробничих потужностей.
Не дивлячись на велику кількість ризиків сектору, за оцінками OECD у 2025 році попит
на сталь збільшиться до 2,3 млрд. т на рік (середньорічне зростання у 2013-2025 складе
3,7%): 64% споживання припадатиме на будівельний
сектор, 17% - автомобілебудування, 15% - виробництво технологічних машин та
обладнання. 90% очікуваного збільшення споживання сталі в 2012-2025 забезпечать такі
галузі:
 Житлові та інфраструктурні проекти у країнах з економікою, що розвивається (68%
зростання);
 Технологічне машинобудування (13% зростання);
 Нафтогазопромислові та інші труби (9% зростання).
WorldSteel Association також прогнозує зростання попиту на сталь у 2013 році – на
3,2%.
Ситуація в галузі металургійного виробництва характеризується сильною конкуренцією
на ринку прокату, викликаною надлишковими виробничими потужностями підприємств
України, СНД і світу при зменшуваній динаміці попиту. Конкуренція в металургійній галузі
визначається, як правило, сортаментом продукції і її марочним складом. Попит на чавун
поки що залишається відносно стабільним. Основними конкурентами ПрАТ
"Донецьксталь"-металургійний завод" по чавуну є:
- підприємства Росії: "Тулачермет", "Свободный Сокол", "Косогорський МЗ", "ЗахідноСибірський МК", "Магнітогорський МК", "МЗ ім.Сєрова", "Ніжньотагільський МК",
"Новокузнецький МК", "Новолипецький МК", "Северсталь", "Уральська Сталь",
"Челябінський МК", "Чусовський МЗ";
- підприємства Казахстану: "АрселорМиттал Теміртау";
- підприємства України: "Алчевський МК", Публічне акціонерне товариство "Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського", ПАТ "АрселорМiттал Кривий
Рiг", Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод", ПАО "МК
"АЗОВСТАЛЬ",
Відкрите
акціонерне
товариство
"Дніпровський
металургійний
комбінат
ім.Ф.Е.Дзержинського", Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь", Публічне
акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча".
Конкурентами ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод" по прокату є підприємства,
що виробляють сортамент, близький, або аналогічний нашому й діють на тих же ринках,
на яких ми здійснюємо реалізацію основної маси своєї продукції. Нашими конкурентами
по листовому прокату на внутрішньому й міжнародному ринках є:
- підприємства України, такі як: Публічне акціонерне товариство "Алчевський
металургійний комбінат", Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча", ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", "Донецький металопрокатний завод",
Публічне акціонерне товариство "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського", Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь";
- підприємства СНД: "Северсталь" (Росія), "Магнітогорський МК" (Росія), "Уральська
Сталь" (Росія), "Ашинський МЗ" (Росія), "Челябінський МК" (Росія), "Новокузнецький МК"
(Росія), "Камасталь" (Росія), "Новолипецький МК" (Росія), "Красний Октябрь" (Росія),
"Амурметал" (Росія), "АрселорМиттал Теміртау" (Казахстан).
Конкурентами по сортовому прокату на внутрішньому й міжнародному ринках є:
- підприємства України, такі як: Донецький металопрокатний завод (смуга, куточок,
коло, квадрат, шестигранник), "АрселорМіттал Кривий Ріг" (коло, смуга, квадрат,
шестигранник, куточок), "Дніпроспецсталь" (коло, квадрат, смуга, шестигранник), "ДМК ім.
Дзержинського" (коло,
куточок), "Єнакіївський МЗ" (куточок, смуга, полособульб), "Макіївський МК" (коло,
квадрат, куточок, шестигранник), "Краматорський МЗ" (квадрат, смуга, полособульб);
- підприємства СНД: "Оскольский електро-металургійний комбінат" (Росія - коло,
шестигранник), "Чусовськой МЗ" (Росія - куточок, смуга, смуга для ресор, шестигранник,
квадрат), "Західно-Сибірський МК" (Росія - коло, смуга, куточок), "Челябінський МК" (Росія
- коло,

квадрат, шестигранник, смуга, куточок), "Магнітогорський МК" (Росія - коло, квадрат,
шестигранник, смуга, куточок), "Новокузнецький МК" (Росія - коло, квадрат, леміш, клема),
"АрселорМіттал Теміртау" (Казахстан - коло, куточок, смуга), "Северсталь" (Росія - коло,
куточок, шестигранник), "МЗ ім. Сєрова" (Росія - коло, шестигранник, квадрат),
"Гур'ївський МЗ" (Росія - коло, куточок); "Красний Октябрь" (Росія - коло, квадрат,
шестигранник, смуга), "Ніжньотагільський МК" (Росія - коло).
Широкий унікальний сортамент продукції, а також високий рівень її якості, та
можливість виробництва малотоннажних партій прокату, традиційно забезпечує високий
попит на металопрокат, що виробляється на ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод",
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
4.5.
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" поставляє чавун передільний, чавун
ливарний, біля 260 профілерозмірів сортового прокату: профілі круглі, шестигранні,
квадратні, смугові, арматурні, фасонні, у тому числі полособульб судновий; прокат для
лемеша й ножів землерийних і сільськогосподарських машин; смуги ресорні;прокат
товстолистовий гарячекатаний й товстолистовий конструкційний гарячекатаний з
вуглецевих звичайної якості, якісних конструкційних пружинних і інструментальних, а
також низьколегованих і легованих суднових, котельних, а також ресорно-пружинних
марок сталі. Продукція підприємства використовується практично у всіх галузях
промисловості,
а
особливо
в
машинобудуванні
(автомобілебудування,
сільськогосподарське машинобудування, суднобудування), цементній промисловості,
будівництві.
Перспективність продукції підприємства не викликає сумнівів. Однак для зміцнення
завойованих позицій на ринку, максимального задоволення потреб замовників,
поліпшення якості продукції, що виробляється, на підприємстві проводиться робота з
вивчення потреб ринку в нових видах металопродукції і освоєнні відповідних.
Сезонні об'єми виробництва продукції ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
обумовлені поточною ситуацією на ринку металу та станом виробничого обладнання. До
постійних факторів, які впливають на зміну попиту на металопродукцію можна віднести
прагнення трейдерів
поповнити складські запаси в період січень - березень, а також свято Рамазан в
мусульманських країнах (в період 21 серпня - 21 вересня) й сезон мусонів в липні початку вересня, коли споживання значно знижається.
Основними ринками збуту продукції для ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
традиційно є країни СНГ (Росія, Грузія, Арменія, Беларусь і др.), Європи (Італія, Франція,
Германія), Ближнього Сходу (Турція, Іран, Ірак, Єгипет), США, Мексика.
Оскільки, велика частина регулярних, стабільних грошових надходжень на
підприємство здійснюється від основних клієнтів, то інформація про обставини взаємодії з
ними є стратегічною й конфіденціальною. До того ж, враховуючи політичну обстановку в
Україні, розвиненість структур забезпечення інформацією у найбільших конкурентів,
вважаємо неможливим надання інформації про основних клієнтів у розрізі конкретних
покупців.
Договори купівлі-продажу укладаються напряму з ПрАТ "Донецьксталь" металургійний завод". Дістрибютори та офіційні представники в регіонах відсутні.
Відвантаження товару виконується кінцевим споживачам й торгівельним організаціям. Для
збуту продукції використовуються методи "активних" продажів, коли ініціатива контакту
йде від продавця, і "пасивних" продажів, коли ініціатива контакту йде від покупця
продукції.
Основна продукція Філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська":
- Вугільний концентрат марки "К" 0-100мм (ТУ У 10.1-34849944-001:2010), призначений
для коксування, використовується як паливо в металургійному виробництві.
- Вугільний концентрат сорту "Преміум" 0-100мм (ТУ У 10.1-34849944-003:2010)
поліпшеної якості за показниками вологи, зольності та сірки. Призначений для коксування,
використовується як паливо в металургійному виробництві.
- Промпродукт (ТУ У 10.1-34849944-002:2010). Використовується як паливо для
теплових електростанцій.

Збагачувальна фабрика призначена для переробки рядового вугілля марки "К" ПАТ
"Шахтоуправління "Покровське".
На внутрішній ринок відгружаєтсья 70% сортового прокату, 50% листового прокату, 3%
чавуну.
Основні закордонні покупці листового прокату у 2012 році – з Росії, Беларусі, Польщі
та країн Близького Східу у т.ч. – Турція.
Основні поставки чавуну у 2012 році приходились на покупців із Італії, Турції, США.

4.6.
На протязі 2012 року основні види сировини на підприємство постачали:
окатиші - одне підприємство: ТОВ "Метінвест - Холдинг" (Протягом року мали місце:
зростання цін на 20 % і зниження на 33 %);
вапняк - одне підприємство: ТОВ "Метінвест - Холдинг";
кокс - два підприємства: ПАТ "ЯКХЗ", ПрАТ "Макіївкокс";
брикети залізовмісні - одне підприємство: ВАТ "Брикет" (Протягом року мало місце
зниження ціни на 11,75 %.);
брикети промивні - три підприємства: ТОВ ПМТС "Спецснаб", ТОВ "Екомет", ВАТ
"Брикет" (Протягом року мало місце зниження ціни на 12,2 %.);
брикети гарнисажестворюючі - два підприємства: ТОВ "АПХ", ТОВ "Союз Регіонів";
руда залізна - п'ять підприємств: ТОВ "Союз Мета Компані", ТОВ "Укрвторсировина
2010", ПАО "Кривбасзалізрудком", ВАТ "Запоріжсталь", ТОВ "МД Холдинг";
Забезпечення збагачувальної фабрики сировиною планується в обсязі 100% рядовим
вугіллям марки "К" ПАТ "ШУ "Покровське". З врахуванням програми перспективного
розвитку ПАТ "ШУ "Покровске" фахівцями ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод"
пропрацювало безліч технологічних концепцій, що враховують світовий досвід вживання
найбільш досконалих способів збагачення вугілля і обезводнення продуктів збагачення в
країнах з високорозвиненою ринковою економікою.
Єдиним постачальником рядового вугілля для філії «Збагачувальна фабрика «Свято –
Варваринська» ПрАТ «ДМЗ» є ПАО «ШУ «Покровське», яке знаходиться в безпосередньої
близькості. Постачання рядового вугілля на фабрику здійснюється за допомогою
конвеєрного транспорту. Ціни на сировину становили:
• в 2011р – в середньому 515,73 грн./т. без урахування ПДВ;
• в 2012р – в середньому 486,84 грн./т. без урахування ПДВ;
Для забезпечення доменного виробництва імпортується вугілля марки „Г” російського
виробництва. Його частка в вартості сировини та матеріалів для виробництва чавуна
складає: 4,98% - в 2011 році, 4,24% - в 2012 році.
Доступність джерел сировини в майбутньому буде залежати від політики та стратегії
підприємств – виробників сировини та їх керуючих компаній, кон’юнктури на ринках металу
та сировини.
Наше підприємство має можливість використання альтернативних джерел сировини
за всіма вказаним найменуванням, крім окатків. Формально, є можливість закупівлі окатків
російського виробництва, проте, вартість доставки та митного очищення робить їх
неконкурентоспроможними за ціною.
4.7.
Основними клієнтами, від яких отримано 10% або більше доходу: Company "Fintest
MCP Ltd" и COMPANY ULTRATEST SYSTEMS Ltd.
4.8.
ПрАТ "ДМЗ" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
4.9.
1) Пошук (розвiдка) корисних копалин АВ № 231968 26.12.2006р. - 31.10.2013р.
Державна геологiчна служба.

Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя потрiбна для геологорозвiдувальних робiт в Запорiзькiй областi,
Пiвнiчно-Терсянське залiзорудне родовище.
2) Постачання природного газу за нерегульованим тарифом АГ № 578411 05.01.2012р.
- 04.01.2017р.
Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України.
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя потрiбна для постачання природного газу споживачам.
3) Проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт АВ №526272
11.02.2010р. - безстроково.
Мiнiстерство охорони здоров'я України.
Лiцензiя потрiбна для проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних
робiт.
4) Медична практика АГ № 599181 з 14.11.2011р. - безстроково.
Мiнiстерство охорони здоров'я України
Лiцензiя потрiбна для ведення медичної практики в медичних пунктах на виробництвi.
5) Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом АГ № 578460
16.06.2011р. - 15.06.2014р.
Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Лiцензiя потрiбна для постачання електричної енергiї стороннiм споживачам, що
розташованi на територiї пiдприємства.
6) Використання радiочастотного ресурсу України АБ № 421730 24.10.2008р. 02.12.2013р.
Держкомiтет звязку i iнформацiї України
Лiцензiя потрiбна для використання радiочастотного ресурсу України
7) Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та iншої власностi АВ № 582428
13.07.2011р. - безстроково.
Мiнiстерство внутрiшнiх справ України
Використовується для охорони об"єктiв на фiлiї "Металургiйний комплекс".
8) Надання послуг з перевезення (маневрових робіт) вантажів залізничним
транспортом АВ № 548936 24.05.2011р. - безстроково.
Міністерство транспорту та зв'язку України
Ліцензія потрібна для надання послуг з перевезення залізничним транспортом.
9) Надання послуг з перевезення пасажирів та небезпечних грузів автомобільним
транспортом А № 548936 24.05.2011р. - безстроково.
Міністерство транспорту та зв'язку України
Ліцензія потрібна для надання послуг з перевезення залізничним транспортом.
10) Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури АВ № 577938
31.05.2011р. - 02.02.2015р.
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя використовується для створення нових об'єктiв архiтектури та
наглядом за iснуючими об'єктами архiтектури.
11) Придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення, використання
прекурсорів АГ № 576922 09.12.2011р. - 09.12.2016р.
Державна служба України з контролю за наркотиками
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих препаратiв у пунктах
медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм.
12) Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів
АГ № 580937 19.05.2011р. - безстроково.
Міністерство промислової політики України
Лiцензiя необхiдна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових металів
13) Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів АВ №
580945 24.05.2011р. - безстроково.
Міністерство промислової політики України

Лiцензiя необхiдна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
чорних металів
14) Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії АГ № 500443
06.10.2011р. - 05.10.2016р.
Національна комісія регулювання електроенергетики України
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та
установках
з
використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії. 15) Постачання теплової енергії. АГ № 578303
06.10.2011р. - 05.10.2016р.
Національна комісія регулювання електроенергетики України
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергії.
16) Ветеринарна практика АГ № 036055 07.06.2011р. – 23.04.2013р.
Головне управління ветеринарної медецини в донецької області.
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Ліцензія необхідна для ведення ветеринарної практики.
17) Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим
тарифом
АГ № 578411 05.01.2012р. – 04.01.2017р.
Національна комісія регулювання електроенергетики України
Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще
не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для постачання природного газу, газу (метану)
вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

4.10.
Інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності емітента:
Винаходи:
1.«Спосіб уведення пиловугільного палива до горна доменної печі» (патент України №
75433 від 17.04.2006р.).
2.«Пристрій контролю ізоляції та захисного відключення» (патент України № 99235 від
25.07.2012р.).
3.«Спосіб прогнозування зон нестійкого стану вмісних порід безпосередньої покрівлі
вугільного пласта» (патент України № 83986 від 26.08.2008р.).
4.«Вибухозахищений електротехнічний пристрій» (патент України № 88430 від
12.10.2009р.).
5.«Вибухозахищена трансформаторна підстанція» (патент України № 88429 від
12.10.2009р.).
6.«Асинхронний двошвидкісний електродвигун» (патент України № 92440 від
25.10.2010р.).
7.«Пристрій для комутації електричних ланцюгів» (патент України № 92438 від
25.10.2010р.).
Корисні моделі:
1.«Спосіб подачі пиловугільного палива в горно доменної печі» (патент України №
62669 від 12.09.2011р).
2.«Спосіб теплової ізоляції поверхні металевого розплаву в ковші» (патент України №
52000 від 10.08.2010р.).
3.«Спосіб нагрівання повітронагрівачів доменної печі» (патент України № 68737 від
10.04.2012р.).
4.«Спосіб доменної плавки» (патент України № 48162 від 10.03.2010р.).
5.«Спосіб одержання матеріалу для навуглецювання рідкої сталі» (патент № 47497 від
10.02.2010р.).
6.«Спосіб футерування сталерозливного ковша» (патент України № 44388 від
12.10.2009р.).

7.«Спосіб контролю витрати дуття по фурмах доменної печі» (патент України № 68734
від 10.04.2012р.).
Ліцензійні договори:
1. Процес коксування вугільної шихти, номер патенту 72838, договір з ПАТ "ЯКХЗ" №
14166ДС від 01.05.2007р.
2. Спосіб отримання кускового вуглецевого палива, номер патенту 25469, договір з
ПАТ "ЯКХЗ" № 20907ДС від 01.07.2010р.
3. Пристосування для поверхневої обробки кускового матеріалу рідиною, номер
патенту 28085, договір з ПАТ "ЯКХЗ" № 15167ДС від 05.01.2008р.
4. Спосіб завантаження і коксування вологою і термічно підготовленої вугільної шихти,
номер патенту 30133, договір з ПАТ "ЯКХЗ" № 20909ДС від 01.07.2010р.
5. Спосіб обробки поверхні коксу, номер патенту 28983, договір з ПАТ "ЯКХЗ" №
15301ДС від 03.03.2008р.
6. Спосіб охорони виїмкових виробок, номер патенту 81366, договір з ПАТ "ШУ"
Покровське" № 21755ДС від 01.11.2010р.
7. Спосіб охорони виїмкових виробок, номер патенту 81856, договір з ПАТ "ШУ"
Покровське " № 21761ДС від 01.11.2010р.
8. Спосіб отримання доменного коксу, номер патенту 27289, договір з ПАТ "ЯКХЗ" №
20908ДС від 01.07.2010р.
9. Спосіб прогнозування зон нестабільного стану доречних порід безпосередньо
покрівлі вугільного пласта, номер патенту 83986, договір з ПАТ "ШУ" Покровське " №
21819ДС від 01.11.2010р.
10. Установка швидкісного нагрівання вугілля газоподобная носієм, номер патенту
84373, договір з ПАТ "ЯКХЗ" № 21917ДС від 07.12.2010р.
11. Спосіб демінералізації шахтної води номер, патенту 54626, договір з ТОВ
"Антрацитрегіонвода" № 26213ДС від 28.05.2012р.
Изобретения:
1.Комбинированный способ разработки мульдообразных пластовых залежей
полезных ископаемых (патент Украины № 90636 от 11.05.2010г.)
2.Способ получения бездымного кускового углеродистого топлива (патент Российской
Федерации № 2367681 от 28.11.2007г.)
3.Способ открытой разработки залежей полезных ископаемых (патент Украины №
89742 от 25.02.2010г.)
4.Способ очистки железной руды от мышьяка и фосфора (патент Украины № 97951 от
25.08.2009г.)
5.Способ очистки железосодержащего материала от мышьяка и фосфора (патент
Украины № 89343 от 10.10.2008г.)
6.Способ получения углеминерального сорбента для очищения жидкости от фталатов
и мышьяка (патент Украины № 89149 от 25.12.2009г.)
7.Теплонасосная установка (патент Украины № 85929 от 10.03.2009г.)
8.Приспособление для донного продувания металла (патент Украины № 95203 от
11.07.2011г.)
9.Пылеугольное топливо для доменной печи (патент Российской Федерации
№2445346 от 15.11.2010г.)
10.Способ импульсного гидроразрыва продуктивного пласта (патент Украины №96719
от 25.11.2011г.)
11.Способ обработки доменного кокса (патент Украины № 96248 от 10.10.2011г.)
12.Способ обустройства скважин для добычи газоподобных полезных ископаемых
(патент Украины № 96714 от 25.11.2011г.)
13.Способ отгрузки товарной продукции потребителям (патент Украины № 93166 от
10.01.2011г.)
14.Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых и производства
товарной продукции (патент Украины № 95401 от 25.07.2011г.)
15.Способ открытой разработки скальных месторождений полезных ископаемых
(патент Украины № 95193 от 11.07.2011г.)

16.Способ очистки железооксидного материала от фосфора, мышьяка, серы и других
примесей (патент Украины № 91957 от 10.09.2010г.)
17.Способ очистки и обогащения железооксидного материала с примесями
соединений мышьяка, фосфора и серы (патент Украины № 94685 от 25.05.2011г.)
18.Способ подземной газификации пластов твердого топлива (патент Украины
№96718 от 25.11.2011г.)
19.Способ получения восстановленного газа из твердых продуктов пиролиза угля
(патент Российской Федерации № 2437914 от 19.10.2009г.)
20.Способ получения железа и/или металлизированного продукта (патент Украины №
92439 от 25.10.2010г.)
21.Способ получения железного концентрата с его одновременной очисткой от
примесей соединений кремния, алюминия, фосфора, мышьяка (патент Украины №97758
от 12.03.2012г.)
22.Способ получения металлизированного продукта из железооксидного сырьевого
материала, загрязненного примесями (патент Украины № 94360 от 26.04.2011г.)
23.Способ получения углеродного минерального сорбента для очищения жидкости
(патент Украины № 93325 от 25.01.2011г.)
24.Способ улучшения качественных показателей доменного кокса (патент Российской
Федерации № 2445348 от 21.03.2011г.)
25.Способы раскрытия продуктивного нефтегазоносного пласта (патент Украины
№96717 от 25.11.2011г.)
26.Устройство управления и защиты электрооборудования (патент Украины № 93336
от 25.01.2011г.)
27.Устройство для коммутации электрических цепей (патент Российской Федерации
№ 2445348 от 22.12.2010г.)
28.Асинхронный двухскоростной электродвигатель (патент Российской Федерации
№2450409 от 22.12.2010г.)
29.Способ извлечения газа из подземных горных выработок (патент Украины № 97915
от 26.03.2012г.)
30.Способ бурения шахтного ствола (патент Украины № 97940 от 26.03.2012г.)
31.Способ открытой разработки скальных месторождений полезных ископаемых с
использованием фронтальных пневмопогрузчиков (патент Украины № 98077 от
10.04.2012г.)
32.Способ подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
(патент Украины № 98079 от 10.04.2012г.)
33.Способ управления состояния горного массива при газификации твердого топлива
в шахтных условиях (патент Украины № 98285 от 25.04.2012г.)
34.Способ получения пекополимерной термопластической композиции (патент
Украины № 98286 от 25.04.2012г.)
35.Способ отгрузки товарной продукции потребителям (патент Украины № 98419 от
10.05.2012г.)
36.Способ получения синтетического газа из опекаемого угля и/или
углеродосодержащей шихты (патент Украины № 98434 от 10.05.2012.)
37.Способ очистки железной руды от мышьяка и фосфора (патент Российской
Федерации № 2412259 от 03.06.2009г.)
38.Способ очистки железосодержащего материала от мышьяка и фосфора (патент
Российской Федерации № 2413012 от 16.11.2009г.)
39.Тепловетровая электростанция (патент Украины № 86658 от 12.02.2009г.)
40.Способ извлечения отдельных компонентов из газовой смеси и устройство для его
осуществления (варианты) (патент Украины № 99241 от 25.07.2012г.)
41.Взрывозащищенная трансформаторная подстанция (патент Российской Федерации
№ 2399131 от 03.06.2009г.)
42.Взрывозащищенное электротехническое устройство (патент Российской
Федерации № 2400001 от 03.06.2009г.)
43.Агрегат для удаления мышьяка из железоуглеродистого расплава под вакуумом
(патент Украины № 87647 от 27.07.2009г.)

44.Агрегат для удаления мышьяка из железоуглеродистого расплава под вакуумом
(патент Российской Федерации № 2428486 от 12.10.2009г.)
45.Способ отведения газоподобных продуктов пиролиза угля из горизонтальных
коксовых печей (патент Украины № 88854 от 25.11.2009г.)
46.Способ отведения газообразных продуктов пиролиза угля из горизонтальных
коксовых печей (патент Российской Федерации № 2423406 от 30.06.2009г.)
47.Устройство управления и защиты электрооборудования (патент Российской
Федерации № 2450409 от 29.10.2010г.)
48.Способ повышения продуктивности метановых скважин угольных пластов (патент
Украины № 99412 от 10.08.2012г.)
49.Устройство защитного отключения (патент Украины № 99567 от 27.08.2012г.)
50.Устройство защиты от токов утечки в шахтных электрических сетях (патент
Украины № 99796 от 25.09.2012г.)
51.Устройство выявления и защитного заземления фазы электрической сети с
изолированной нейтралью (патент Украины № 99883 от 10.10.2012г.)
52.Способ непрерывной разливки различных марок сталей (патент Украины №77933
от 15.01.2007г.)
53.Способ управления процессом нагрева монолитной огнеупорной футеровки
сталеразливочного ковша (патент Украины №91416 от 26.07.2010г.)
54.Способ охлаждения чушкового чугуна (патент Украины №90626 от 11.05.2010г.)
55.Пылеугольное топливо для доменных печей (патент Российской Федерации
№2349634 от 20.03.2009г.)
56.Устройство для механической обработки крупных фракций металлургического
кокса (патент Украины №73879 от 15.09.2005г.)
Полезные модели:
1.Бетонная смесь (патент Украины № 32419 от 12.05.2008г.)
2.Способ изготовления стеновой керамики из углеотходов (патент Украины №29514 от
10.01.2008г.)
3.Способ получения обновленного газа из твердых продуктов пиролиза угля (патент
Украины № 45184 от 26.10.2009г.)
4.Электропривод транспортного средства (патент Украины № 28545 от 10.12.2007г.)
5.Система автоматического регулирования скорости конвейера (патент Украины
№68011 от 12.03.2012г.)
6.Состав для кислотной обработки терригенных коллекторов (патент Украины №66905
от 25.01.2012г.)
7.Состав для ликвидации негерметичностей обсадной колонны и цементного камня в
газовых скважинах (патент Украины № 65263 от 25.11.2011г.)
8.Способ контроля шахтной воды из закрытой шахты, при использовании её как
источника питьевого водоснабжения (патент Украины № 67964 от 12.03.2012г.)
9.Способ открытой обработки мульдообразных пластов залежей полезных
ископаемых (патент Украины № 56186 от 10.01.2011г.)
10.Способ получения моторного топлива из газообразных и жидких продуктов
коксохимического производства (патент Украины № 63696 от 25.10.2011г.)
11.Цементно-минеральная смесь для сооружения околоштрековых полос (патент
Украины № 36887 от 10.11.2008г.)
12.Способ нанесения защитного покрытия на куски угольного топлива (патент
Украины № 68388 от 26.03.2012г.)
13.Способ смягчения шахтных вод (патент Украины № 68470 от 26.03.2012г.)
14.Способ предотвращения образования накипи и коррозии в водоциркуляционных
системах охлаждения (патент Украины № 69566 от 10.05.2012г.)
15.Эксгаустер с замкнутой системой автоматического регулирования разряженного
коксового газа (патент Украины № 69723 от 10.05.2012г.)
16.Способ очистки и использования шахтной воды из ликвидированной шахты как
обратной воды металлургического производства (патент Украины № 69726 от
10.05.2012г.)

17.Пылеугольное топливо для доменной печи (патент Украины № 55808 от
27.12.2010г.)
18.Устройство автоматического управления погружным насосом (патент Украины
№73049 от 10.09.2012г.)
19.Способ введения пылеугольного топлива в горн доменной печи (патент Украины
№8644 от 15.08.2005г.)
20.Система главных желобов литейного двора доменной печи (патент Украины №2300
от 15.01.2004г.)
21.Способ производства высококачественного передельного чугуна (патент Украины
№7240 от 15.06.2005г.)
22.Система контроля режима работы вагоно-весов доменной печи (патент Украины
№14455 от 15.05.2006г.)
23.Способ ведения доменной плавки (патент Украины №22406 от 25.04.2007г.)
24.Система распределения дутья для доменной печи объемом 3000м3 (патент
Украины №2360 от 16.02.2004г.)
25.Способ управления режимом обогрева жидкого чугуна в миксере (патент Украины
№35552 от 25.09.2008г.)
26.Способ прямого восстановления железа (патент Украины №36157 от 10.10.2008г.)
27.Способ получения восстановленного железа (патент Украины №36160 от
10.10.2008г.)
28.Способ подготовки металлизованного сырья для выплавки стали (патент Украины
№36158 от 10.10.2008г.)
29.Способ восстановления компенсационного слоя доменного воздухонагревателя
(патент Украины №46507 от 25.12.2009г.)
30.Способ получения флюсующей добавки для сталеплавильного производства
(патент Украины №46773 от 11.01.2010г.)
31.Способ автоматического регулирования массы металла в промежуточном ковше
машины непрерывной разливки заготовок (патент Украины №49040 от 12.04.2010г.)
32.Способ доменной плавки (патент Украины №48885 от 12.04.2010г.)
33.Способ приготовления брикета для промывки горна доменной печи (патент
Украины №52015 от 10.08.2010г.)
34.Леточная масса для доменной печи (патент Украины №56346 от 10.01.2011г.)
35.Способ загрузки доменной печи (патент Украины №58341 от 11.04.2011г.)
36.Машина для навивки хомутов (патент Украины №24979 от 25.07.2007г.)
37.Пылеугольное топливо для доменных печей (патент Украины №24272 от
25.06.2007г.)
38.Способ введения пылеугольного топлива в горн доменной печи (патент Украины
№8690 от 15.08.2005г.)
39.Способ доменной плавки (патент Украины №9639 от 17.10.2005г.)
40.Способ защиты футеровки горна доменной печи (патент Украины №7234 от
15.06.2005г.)
41.Способ введения доменной плавки (патент Украины №11812 от 16.01.2006г.)
42.Способ стабилизации работы доменной печи (патент Украины №2297 от
15.01.2004г.)
43.Дутьевая фурма с подачей дополнительного топлива в горн доменной печи (патент
Украины №2298 от 15.01.2004г.)
44.Дутьевая фурма с защитой от абразивного изнашивания пылеугольным топливом
(патент Украины №2299 от 15.01.2004г.)
45.Способ защиты кладки горна доменной печи (патент Украины №2301 от
15.01.2004г.)
46.Способ производства высокопрочных изложниц (патент Украины №7235 от
15.06.2005г.)
47.Пламенная двухкамерная печь для нагрева заготовок (патент Украины №62398 от
25.08.2011г.)
48.Способ загрузки доменной печи шихтою (патент Украины №71182 от 10.07.2012г.)
49.Морское берегозащитное сооружение (патент Украины №73101 от 10.09.2012г.)

50.Шахтная печь для обжига кусков материала (патент Украины №72106 от
10.08.2012г.)
51.Система замкнутого оборотного водоснабжения технологических агрегатов
металлургического производства (патент Украины №69210 от 25.04.2012г.)
52.Технологическая линия для изготовления безводной леточной массы (патент
Украины №71663 от 25.07.2012г.)
53.Комплекс для разливки металла (патент Украины №53768 от 25.10.2010г.)
54.Флюсующая добавка для сталеплавильного производства (патент Украины
№61075 от 11.07.2011г.)
55.Способ загрузки доменных печей шихтой и утилизация мелкой фракции (патент
Украины №71182 от 10.07.2012г.)
56.Способ изготовления гарнисажеобразующего брикета для доменной печи (патент
Украины №76556 от 10.01.2013г.)
57.Способ тепловой изоляции поверхности металлического расплава в ковше (патент
Украины №76707 от 10.01.2013г.

4.11.
У своїй діяльності ПрАТ «ДМЗ» керується діючим законодавством та актами органів
державної влади.
4.12.
У 2012 році емітентом здійснено витрат на дослідження та науково-дослідні роботи на
суму
2 794,1 тис.грн що становить 0,026% у загальній сумі витрат емітента.
Філією «Металургійний комплекс» ПрАТ «Донецьксталь - металургійний завод» по
доменому виробництву за 2012р. були виконані наступні науково-дослідні роботи:
- Проведено випробування альтернативних залізовмісних матеріалів, з метою
часткової заміни залізорудної сировини і вапняку в доменному цеху і визначення
оптимальних обсягів використання альтернативних матеріалів і розробки технології їх
застосування.
- Виконаний пошук можливих технологій переробки відходів доменного виробництва,
для використання залізовмісних відходів у власному виробництві та часткової заміни
покупної залізорудної сировини (ЗРС).
Питання переробки ЗРС буде додатково розглянуто в рамках роботи "Дослідження
можливості виготовлення брикетів з підвищеною часткою дрібнодисперсних залізовмісних
відходів (доменний шлам і колошниковий пил) за технологією фірми Кюттнер" включеної в
план НДР на 2013г.
- Розроблено методику поліпшення розподілу ПВП по окружності ДП-2, з метою
підвищення ефективності використання ПВП і зниження нерівномірності до ± 10%. За
результатами досліджень відзначена залежність коефіцієнта тарировки від обсягів
вдування вугільного пилу.
- Розроблена технологія виготовлення титановмістних брикетів на обладнанні
будівельного цеху (перехідна НДР з 2011р.).
Для зниження витрат покупної сировини в доменній плавці за рахунок введення до
складу шихти більш дешевих компонентів (брикетів), виготовлених в умовах будівельного
цеху. Необхідний хімічний склад брикетів досягнутий в 5 партіях з 6 (у всіх крім першої),
що пов'язано з підбором дозування компонентів.
У попередні роки співробітниками філії «Металургійний комплекс» спільно з
ДонНІІчермет виконувалася НДР «Розробка та впровадження пропозиції щодо технології
доменної плавки на шлаках зниженою основності із застосуванням позапічної
десульфурації чавуну в умовах доменного цеху» з метою зниження витрат коксу і
збільшення продуктивності печей.
До 2011р. витрати складали 36тис.грн., за 2011р. - 36тис.грн., за 2012р. - 94,5 тис.грн.
Також були виконані науково-дослідні розробки спільно з ТОВ «Технопарк ДонДТУ"
УНІТЕХ »

« Підвищення витрат і ефективності використання пиловугільного палива (ПВП) за
рахунок поліпшення якості коксу та його підготовки до плавки, вдосконалення шихтовихтехнічних умов, з метою зниження витрат скіпового коксу до 350-400кг / т чавуну » для
вдосконалення та оптимізації технології доменної плавки і зниження витрат коксу. За
2011р. витрати склали 159,7 тис.грн.
- Проведено дослідження та виконується впровадження технології доменної плавки на
шлаках і із застосуванням позапічної десульфурації чавуну сумішшю ІРС-2 з переносом
роботи на 2013р.
З метою зниження витрати коксу і вапняку. Витрати за 2012р. склали 208,6 тис.грн.
Дана робота включена до Наказу № 1 на 2013г. з формулюванням "Досліднопромислове впровадження технології доменної плавки на шлаках із застосуванням
позапічної десульфурації чавуну сумішшю ІРС-2".
Після підготовки обладнання була розроблена і затверджена програма проведення
випробувань суміші ІРС-2 на підставі якої розпочато досліди по введенню суміші в
чугуновозні ковші. Основним завданням було освоєння обладнання та відпрацювання
технології введення суміші. Після налагодження роботи обладнання були розпочаті
промислові дослідження по введенню суміші в чугуновозні ковші.
В основному науково-дослідні роботи на філіалі «Металургійний комплекс»
виконуються за рахунок поточних витрат.
Також по доменному виробництву за 2011р. були проведені наступні розробки:
- Розробка та обгрунтування технічного завдання на оснащення доменних печей
додатковими системами контролю і управління технологічним процесом, з метою
підвищення рівня контролю та управління технологією доменної плавки.
- Розробка заходів щодо зниження чавунної крихти при зливі металу на ділянці
розливних машин, що знизить образування чавунної крихти при зливі металу.
По сталеплавильному виробництву та іншим цехам за 2011р. проводилися наступні
роботи:
- Розроблена і освоєна технологія модифікування сталі кальцієм з диференційованими
витратами нового порошкового дроту (ППКД-50), що забезпечує зниження питомих витрат
на виробництво, c метою зниження витрат на процес модифікування в період доведення
металу на установці
Піч-ковш за рахунок диференційованих витрат кальцієвмісного порошкового дроту і
визначення можливості зниження існуючої масової частки кремнію в металі марочного
сортаменту сталі в межах, встановлених нормативною документацією.
- Проведені комплексні дослідження впливу факторів розлива сталі на УНРС і
виробництва листів на стані 2300 на величину відсортування листового прокату по
металу, для підвищення якості поверхні листового прокату.
По копровому цеху:
- Досліджені якісні показники вапна та відходів її виробництва в залежності від
фракційного складу, що підвищить якісні показники вапна та утилізацію відходів
виробництва вапна фракцією до 10мм.
По будівельному цеху:
- Розроблена технологія виготовлення титановмістних брикетів на обладнанні
будівельного цеху, з метою зниження витрат покупної сировини в доменній плавці за
рахунок введення до складу шихти більш дешевих компонентів (брикетів), виготовлених в
умовах будівельного цеху.
По цеху переробки шлаків:
- Розроблені заходи щодо підготовки свіжих сталеплавильних шлаків до переробки на
дробильно-сортувальному комплексі "АМКОМ", для визначення методів підготовки свіжих
сталеплавильних шлаків до переробки на ДСК "АМКОМ", в умовах повного вироблення
відвальних шлаків.
По цеху ремонта металургійного обладнання:
- Розроблена технологія виготовлення неформованих вогнеупорів та додаткових
матеріалів з відходів з метою зниження витрат на виробництво металопродукції, для
зниження собівартості виробництва неформованих вогнеупорів в умовах нашого
підприємства.
Науково-дослідні роботи заплановані на 2013р.

По доменному виробництву:
- Дослідження можливості виготовлення брикетів з підвищеною часткою
дрібнодисперсних залізовмісних відходів (доменний шлам і колошниковий пил) за
технологією фірми Кюттнер, для утилізації дрібнодисперсних залізовмісних відходів і
зниження витрат окатишів. Роботи виконуватимуться спільно з німецькою фірмою
Кюттнер. Витрати складуть 200,4 тис. грн.
- Дослідження металургійних властивостей окатишів ПівнГЗК і оптимізація з
урахуванням цих властивостей технології доменної плавки, c метою стабілізації
технологічних параметрів роботи доменних печей, зниження коливань якості продуктів
плавки, збільшення продуктивності печей і зниження витрат коксу. Робота буде виконана
спільно з ТОВ "Технопарк ДонДТУ" УНІТЕХ ". Витрати складуть 150тис.грн.
- Дослідження можливостей використання в доменному виробництві відсіву магнітної
фракції шлаку 0-8мм без окускованія, що дасть можливість утилізувати відсів магнітної
фракції шлаку 0-8мм в металургійних агрегатах.
- Дослідження фізичних властивостей і хімічного складу плавильного пилу і розробка
способу її утилізації, з метою утилізації та залучення у виробництво брикетів відходів
металургійного виробництва з застосуванням в доменному цеху.
По сталеплавильному виробництву заплановано виконання наступних НДР:
- Провести випробування з внесенням, при необхідності, коректувань в технологічну
інструкцію, що призведе до вдосконалення технології виплавки напівпродукту і
підвищенню техніко-економічних показників виробництва сталі за рахунок дослідження та
аналізу енерготехнологічних параметрів виплавки.
- Досліджувати режими технології попереднього розкислення і модифікування сталі на
установці «Піч-ковш» (УПК), для стабілізації окисленности і внутрішньої структури литого
металу для підвищення якості сталі за рахунок зниження вмісту кисню та кількості
неметалічних включень у металі, зниження чаду елементів розкислювачів.
- Досліджувати технологію розливання низьколегованих сталей на УНРС
електросталеплавильного цеху із застосуванням розливних сумішей типу 4КМ-10 і ТСК, з
метою підвищення якості листового прокату з низьколегованих марок сталі за рахунок
пошуку ефективних шлакоутворюючих сумішей для кристалізатора.
- Вивчити рівень та основні закономірності надходження кисню та азоту в металі на
технологічних ділянках виробництва сталі виробництва ТОВ "НВКП Солотвин", для
вироблення оптимальних методів управління процесами зниження газонасиченості
металу на всіх технологічних ділянках виробництва сталеплавильного цеху.
По копровому цеху:
- Досліджувати і освоїти технологію переробки сталевого брухту на шредерній
установці, що призведе до підвищення ефективності виплавки за рахунок підвищення
якості підготовки металобрухту (переробка на шредерній установці).
По вагонобудівному цеху в 2013г. будуть виконані наступні дослідження і розробки:
- Розробити технологію збирання піввагонів у вагонобудівному цеху з використанням
сучасних методів виготовлення металоконструкцій і обробки деталей, оптимізувати
існуючу технологічну схему виробництва вагонів і їх комплектуючих, для вдосконалення
існуючої технології з внесенням змін до тимчасової технологічної інструкції.
- Провести дослідження з визначення кількості відходів, що утворюються на різних
етапах виробництва піввагонів. Розробити заходи щодо їх мінімізації, що знизить норми
витрати матеріалів на одиницю продукції.
По механічному цеху:
- Відпрацювати теплові режими нагріву модернізованої печі № 4 ковальської ділянки
механічного цеху, для поліпшення якості нагріву і зниження витрат природного газу за
рахунок розробки теплових режимів нагріву.
У 2011 році філією «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» ПрАТ «ДМЗ» була
укладена угода на виконання дослідницьких робіт з ДП «Укрніїзбагачення» на суму 200
тис.грн. без ПДВ.
На протязі 2012 року були здійснені наукові дослідження на загальну суму – 165,2
тис.грн.без ПДВ, що складає 0,04% в загальному обсязі витрат філії «Збагачувальна
фабрика «Свято- Варваринська».
А саме:

- дослідження гранулометричного і фракційного складів, фізико-механічних
властивостей, мінеральний склад вміщаючих порід проб рядового вугілля (ДП
«Укрніївуглезбагачення») на суму 134 тис.грн.без ПДВ;
- наукові дослідження за визначенням параметрів вибухових особливостей пилу
рядового вугілля і визначення складу Sio2 у вугільному, породному пилу і пилу вугільного
концентрату (Державний МАКНІЇ по безпеці робіт в гірській промисловості) на суму 12,2
тис.грн.без ПДВ;
- дослідження продукції з метою сертифікації (ТОВ Центр "Аспект СХР") на суму 19,0
тис.грн. без ПДВ.

4.13.
У 2012 році капітальні інвестиції філії «Металургійний комплекс» ПрАТ
«Донецьксталь» - металургійний завод »були направлені на будівництво нових, ремонт і
технічне переозброєння старих об'єктів і цехів заводу у відповідності до затвердженого
плану капітального будівництва на 2012 рік.
Будівельно-монтажні роботи по об'єктах капітального будівництва в 2012 році
виконувалися силами цехів заводу, а також залученими будівельними підприємствами
відповідно до укладених договорів підряду. Фінансування будивництва об'єктів
здійснювалося за рахунок власних коштів заводу.
Коротка характеристика об'єктів, будівництво яких здійснювалося у 2012 році.
1. Підготовчі та ремонтні роботи з заміни мартенівського способу виробництва сталі на
електросталеплавильний з ремонтом і технічним переозброєнням мартенівського цеху та
кисневої станції під електросталеплавильний цех і кисневу станцію. У 2012 р. в рамках
даного проекту виконувалися наступні будівельно-монтажні роботи:
- Будівництво будівлі електросталеплавильного цеху;
- Монтаж металоконструкцій, вузлів і агрегатів;
- Будівництво будівлі насосної станції оборотного водопостачання;
- Будівництво будівлі експрес-лабораторії, будівлі ТО і ремонту навантажувачівшлаковозів, будівлі резервного вузла прийому та завантаження сипких, вбудованих
приміщень допоміжного призначення, підстанції;
- Будівництво об'єктів системи газоочистки;
- Будівництво та ремонт підстанції;
- Монтаж та пуско-наладка обладнання, включаючи 2 ливарних мостових крана Q-275
+70 / 16;
- Ремонт кисневої станції з установкою ВРУ КдА-25/25, відділення компресії повітря,
оборотного циклу водопостачання, а також ряду допоміжних об'єктів;
- Ремонт існуючих будівель і споруд, об'єктів інженерної інфраструктури заводу,
охоплених проектом заміни мартенівського способу виробництва сталі на
електросталеплавильний.
Частково не закінчені роботи по монтажу обладнання, системам газоочистки,
оборотного водопостачання та електропостачання комплексу.
2. Підготовчі таремонтніроботи з будівництва комплексу установки для дроблення й
переробки брухту.
Будівництво установки по переробці металобрухту виконується в копровому цеху № 1
заводу. У 2012 р. в рамках даного проекту виконувалися наступні будівельно-монтажні
роботи:
- Підготовка майданчика під будівництво, вертикальне планування. Вивезено грунту і
бою вогнетривів в кількості 784 тис.тн;
- Пристрій фундаментів під обладнання;
- Виконаний частковий монтаж обладнання ломопереработкі;
- Будівництво нового огорожі копрового цеху;
- Земляні роботи по водовідведенню під розвиток ж / д господарства.
Не закінчені роботи з монтажу обладнання, будівництва допоміжних приміщень,
електропостачанню комплексу.
3. Доменний цех. Комплекс будівництва разливмашини № 4. 2-й етап.

На 2-му етапі було передбачено будівництво будівлі АБК ділянки РМ, насосної станції
оборотного циклу, ділянки приготування вапняного розчину. У 2012 р. в рамках даного
проекту завершено будівництво будівлі АБК, насосної станції. Не закінчені роботи з
монтажу
металоконструкцій
і
обладнання,
електропостачання
та
монтажу
енергокоммунікацій ділянки.
Закінчення робіт заплановане на липень 2013 року.
4. Ремонт частини цеху тонкостінних труб під вагонобудівний цех. У 2012 р. в рамках
даного проекту виконувалися наступні будівельно-монтажні роботи:
- Загальнобудівельні роботи по влаштуванню фундаментів під обладнання;
- Виконаний монтаж нестандартного і стандартного устаткування для збірки вагонів;
- Змонтовані 2 машини газоплазмового різання «Комета» з системою аспірації,
фарбувально-сушильна камера, 2 мостових крана 20/5 тн;
- Виконані роботи по прокладці зовнішніх ж / д шляхів.
Не закінчені роботи по монтажу повітроводів аспірації фарбувально-сушильної камери
в сумі. Введення об'єкта будівництва в експлуатацію намічений на лютий 2013 року.
5. Ремонтні роботи ливарного виробництва.
На виробничих площах існуючих будівель ливарного цеху ЦСМО в 2012 році
виконувались роботи під розміщення виробничих відділень з установкою технологічного
обладнання: виготовлення сумішей відділення (16 одиниць стандартного і нестандартного
обладнання), лінія повернення горілої землі (інерційно-вибивних гратах, дробарка валкова
і сито полігональне); формувальне відділення (машини формувальні, бункер
накопичувальний); ділянка приготування холоднотвердеющих сумішей; ділянка
розливання злитків; Плавильне відділення (електропечі, ТП, газоочистка); ділянка дзвонів
(дробеметні камера, електропіч, піскоструминна камера, КТП); експрес-лабораторія.
У 2012 р. в рамках даного проекту виконувалися наступні будівельно-монтажні роботи:
- Загальнобудівельні роботи по влаштуванню фундаментів під обладнання;
- Розпочато монтаж технологічного обладнання та електропостачання комплексу.
Обсяг капітальних вкладень по об'єкту станом на 1.01.2013 р. склав 2477 тис.грн.
6. Ділянка розкрою листового прокату цеху металоконструкцій.
Починаючи з червня 2012 виконувались загальнобудівельні роботи по влаштуванню
фундаментів під обладнання ділянки. Введення в експлуатацію заплановано на липень
2013 року.
4.14.
Витрати на екологічні заходи за звітний 2012 рік встановили – 7397,2 тис. грн. без
ПДВ,а саме:
 плата за розміщення породи на відвалі ШУ "Покровське",утилізація ламп, гуми,
твердих побутових відходів в розмірі -5 017 тис. грн. без ПДВ;
 витрати на очищення стічних вод (572 тис.м.куб) - 2363 тис. грн. без ПДВ;
 плата за викиди в атмосферу-2 тис.грн. без ПДВ;
 виміри кількості шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, дослідження
стічних вод на вміст шкідливих речовин (ГП «Стандарт»)- 13,9 тис.грн. без ПДВ
 вимір гамма-фону (Красноармійська СЕС) -1,3 тис.грн. без ПДВ
Крім цього,протягом 2012 року було надано послуг природоохоронного призначення
(очищення зворотних вод ШУ «Покровське») на суму 1714 тис.грн. без ПДВ.
Щорічно поточні і капітальні витрати на охорону навколишнього середовища
складають в 2010 р. - 72125,035 грн., А в 2012 р. - 98926,991 грн.
Крім того, податковий збір за забруднення навколишнього середовища щорічно
складають:
2010 р. - 9068766 грн.;
2011 р. - 9396000 грн.;
2012 р. - 6033487 грн.
4.15
Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу
суб'єктів господарювання, пов'язанних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
5.1
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО). Амортизація основних засобів, об’єктів інвестиційної
нерухомості і інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних
матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувалась із застосуванням
прямолінійного методу. Нарахування амортизації малоцінних необоротних активів і
бібліотечних фондів здійснювалось у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100%
вартості.
Облік та оцінка нематеріальних активів здійснювались відповідно до П(С)БО 8
«Нематеріальні активи». Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалось
протягом терміну корисного використання з застосуванням прямолінійного методу.
Станом на 31.12.2012р. на балансі підприємства числяться основні засоби
виробничого і невиробничого призначення за первісною вартістю на початок року – 2 186
908тис.грн., на кінець року – 2 606 033тис.грн., за залишковою вартістю на початок року -1
552 995тис.грн., на кінець року – 1 813 657тис.грн.
Основні засоби виробничого призначення числяться за залишковою вартістю- 1 676
572 тис.грн.
Невиробничого призначення числяться за залишковою вартістю - 137 085тис.грн.
Середній рівень зносу основних засобів на звітну дату складає 28,99%. Повністю
амортизовані основні засоби дорівнюють – 5 910тис.грн., що становить 0,2% первісної
вартості основних засобів.
Окремо по групах первісна вартість основних засобів на кінець 2012 року складає:
-земля - 30 749 тис.грн
-будівлі та споруди - 1 112 234 тис.грн.
--машини та обладнання - 1 152 492 тис.грн.
-транспортні засоби - 211 180 тис.грн.
-інструменти, прилади, інвентар- 54 272 тис.грн.
-багаторічні насадження – 139 тис.грн.
-бібліотечні фонди – 282 тис.грн.
-малоцінні необоротні матеріальні активи – 44 264 тис.грн.
-тимчасові (не титульні) споруди – 197 тис.грн.
-інвентарна тара – 140 тис.грн.
-інші необоротні матеріальні активи – 84 тис.грн.
Переоцінка основних засобів протягом 2012р не відбувалась.
5.2
Сума зносу на 31.12.2012г. складає – 792 376 тис.грн. Середній рівень зносу основних
засобів виробничого призначення на звітну дату складає 30,4%. Повністю амортизовані
основні засоби дорівнюють – 5 910тис.грн., що становить 0,2 % первісної вартості
основних засобів.
Знос на кінець року складає:
- будівлі та споруди - 186 410 тис.грн.
- машини та обладнання - 471 207 тис.грн.
- транспортні засоби - 62 535 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар- 27 303 тис.грн.
- багаторічні насадження – 47 тис.грн.
- бібліотечні фонди – 282 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи – 44 264 тис.грн.
- тимчасові (не титульні) споруди – 136 тис.грн.
- інвентарна тара – 139 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи – 53 тис.грн.

Термін використання основних засобів визначається окремо по кожному об’єкту, а по
групах коливається в наступних діапазонах: будівлі та споруди – від 20 до 55 років,
машини та обладнання – від 5 до 60 років, транспортні засоби – від 5 до 20 років, інші
засоби – від 3 до 10 років.
Значні коливання строку корисного використання основних засобів обумовлені
залежністю від ступені агресивності середовища, в якому вони використовуються. У
зв’язку з безперервним процесом основного виробництва, більшість основних засобів
використовуються цілодобово. Ступінь використання основних засобів всіх груп- 100% (за
часом використання) та 40-90% (технологічне використання).
Переважна більшість об’єктів основних засобів використовуються за виробничим
призначенням, частка об’єктів основних засобів невиробничого призначення за
залишковою вартістю становить – 8,2 %
У 2012році відбулися зміни у первісній (переоціненій) вартості основних засобів, які
обумовлені збільшенням на 419 125 тис.грн., у тому числі за рахунок:
- прийняття до обліку необоротних матеріальних активів на суму 440 424тис.грн, у
тому числі:
- введених в дію нових основних засобів – 429705тис.грн.;
- введених в експлатацію інших необоротних матеріальних активів, що входять до
складу основних засобів (малоцінні необоротні матеріальні активи та інвентарна тара) –
10719тис.грн.
5.3.
Витрати на капітальний ремонт основних засобів за 2012рік складають 1 048тис.грн.
Витрати на поточний ремонт основних засобів за 2012рік складають 8 626тис.грн.

5.4
Вартість оформлених у заставу основних засобів – 270 119тис.грн.
5.5.
Угоди на придбання у майбутньому основних засобів відсутні.
5.6.
Станом на 31.12.2012 року підприємство не має на балансі основних засобів, щодо
яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності.
Станом на 31.12.2012 року підприємство не має на балансі основних засобів, що
тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

5.7.
Переоцінка основних засобів протягом 2012р не відбувалась.
5.8.
Станом на 31.12.2012 року незавершене будівництво емітента складає 700 786тис.грн.
Капітальні інвестиції за рік складають 975 471тис.грн, у тому числі:
- капітальне будівництво – 812 936тис.грн;
- придбання (виготовлення) основних засобів – 149 150тис.грн.;
-придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 9 909тис.грн;
-придбання (створення) нематеріальних активів – 3 476тис.грн.
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій склали за рік 18 051тис.грн.
Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу
суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності.

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
6.1.
Середньооблікова кількість працівників Товариства на 31.12.2012р. склала 10483 осіб.
Середньооблікова кількість працівників у центральному апараті – 2348 осіб.
Середньооблікова кількість працівників у філії «Металургійний комплекс» - 7459 осіб.
Середньооблікова кількість працівників у філії «Збагачувальна фабрика «СвятоВарваринська» - 676 осіб.
Порівняно із попереднімпериодом кількість працівників Товариства змінилася
несуттево.
За основним місцем роботи працюють – 9950 осіб, за сумісництвом 267 осіб, за
цивільно-правовими договорами – 266 осіб.
Протягом 2012 року не відбулось суттєвої зміни чисельності працівників Товариства.
Фонд оплати праці Товариства за 2012 рік склав 815387,8 тис.грн.
6.2.
В Товаристві існує профспілковий комітет.
Між адміністрацієй та трудовим колективом укладено колективний договір 22.03.2007
року, строк дії колективного договіру до прийняття нового колективного договіру.
6.3.
В першу чергу слід відзначити, що керівництво підприємства вважає, що своїми
досягненнями ПрАТ "ДМЗ" зобов'язаний саме своїм працівникам - професіоналам, саме їх
цінують найбільше.
Головний принцип кадрової політики - ефективна праця, особистий внесок кожного у
загальну справу повинні достойно оцінюватись.
Випускники вищих навчальних закладів, професійно-технічних училищ співробітники
підприємства охоплюють турботою та увагою. З найбільш перспективними працівниками
середньої та нижчої ланки, що випробовуються на різних дільницях роботи здійснюється
ротація, згідно із їхнім потенціалом. А тi з них, хто володіє потенціалом лідера,
цілеспрямовано готуються на підвищення у рамках програми "кадровий резерв".
I, звичайно Товариство не забуває ветеранів, якi багато років тому створювали основу
майбутнього підприємства.
В області управління персоналом ПрАТ "ДМЗ" вирішує наступні завдання:
- створення робочої обстановки, яка базується на принципах відкритості та взаємної
поваги i сприяє розкриттю здібностей кожного працівника;
- розвиток системи мотивації персоналу, яка дозволяє кожному працівникові
розраховувати на кар'єрне зростання i винагороду, яка вiдповiдає професійному рівню i
особистому внеску у справу компанії;
- соціальний захист спiвробiтникiв;
- надання співробітникам можливості навчання та підвищення кваліфікації;
- розробка стратегічних планів комплектації підприємства науковими та інженернотехнічними кадрами на основі прийнятих програм перспективного розвитку підприємства;
- розробка стратегічних напрямків, форм i шляхів пошуку необхідного для
підприємства кадрового потенціалу;
- організація виїзних комісій для підбору i залучення на роботу у ПрАТ "ДМЗ" фахівців
із числа кращих випускників вищих навчальних закладів та аспірантур;
- проведення соціологічних та психофізичних досліджень у структурних підрозділах
підприємства для розробки i реалізації програм із вдосконалення управління розвитком
трудових колективів, покращення морально - психологічного клімату, стабілiзацiя
трудових колективів, зміцнення виробничої дисципліни, створення найбільш сприятливих
умов праці, якi сприяють підвищенню його продуктивності на основі використання кращих
вітчизняних i світових досягнень;
- розробка та вдосконалення заходів щодо вдосконалення кадрового менеджменту у
ПрАТ "ДМЗ" на основі використання кращих світових науково-практичних досягнень.
Кількість працівників у центральному апараті з вищою освітою – 1 450 осі (67,3%).

Кількість працівників у філії "Металургійний комплекс" з вищою освітою – 1 997 осіб
(28,1%).
Кількість працівників у філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" з вищою
освітою – 189 осіб (27,4%).
6.4.
На протязі звітного періоду не було ніяких правочинів чи зобов'язань Товариства, які
стосуються можливості участі працівників Товариства у статутному капіталі.

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
7.1.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Керування
пiдприємством здiйснює Генеральний директор - голова Правлiння через сформований
виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства.
Контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв здiйснює Наглядова рада
Товариства. Контроль за результатами фiнансово - господарської дiяльностi здiйснює
Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається
Статутом Товариства. Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється
у відповідності з вимогами діючого законодавства України та Статуту.
Загальні збори є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні
Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на
підставі рішення Наглядової ради.
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові
Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери)
оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних
зборів.
Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та
Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту Товариства;
11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом;
12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків
обов’язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні
товариства»;
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених
законом;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
16) встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової
ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
18) обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень,
затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Ревізійної комісії;
19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку,
передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства»,

про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення
вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління,
звіту Ревізійної комісії;
22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
23) обрання комісії з припинення Товариства;
24) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень;
25) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, що
передбачає передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів;
26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення;
28) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства;
30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів
згідно з цим Статутом.
Наглядова рада.
За Статутом Товариства Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком
Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісіюТовариства;
2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні
товариства»;
3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку
денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на
суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України
«Про акціонерні товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора-голови Правління та
членів Правління;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди,
призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з Генеральним директором головою Правління та членами Правління;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні
збори скликаються акціонерами;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком
випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного
Законом України «Про акціонерні товариства»;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства»;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та
інших об’єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні
(створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб
(у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних
капіталів юридичних осіб , про затвердження статутів (інших установчих документів)
дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у
статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття)
філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про
затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні)
підрозділи Товариства;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону
України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про
вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
20) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»,
прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є
заінтересованість;
21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про
вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг;
25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій
особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до
ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з
якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку
денного Загальних зборів;
27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або
аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його дочірніх
підприємств, філій та представництв;
28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного
секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови
Наглядової ради;
29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо
забезпечення їх нерозголошення;

30) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств,
філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської
діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному
законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про
відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим
внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві
норм чинного законодавства України;
31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу
(призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств
Товариства;
32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що
проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими
органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
33) розгляд квартальних звітів Товариства;
34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно з цим Статутом.
Правління Товариства
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю,
є Правління (колегіальний виконавчий орган).
Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, в тому числі Генеральний
директор-голова Правління.
До виключної компетенції Правління належить:
1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої
діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої
діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної
структури Товариства;
5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів
Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені
заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного
капіталу Товариства;
7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10
відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської
перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської
перевірки;
9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі
проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником
(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу,
звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов
оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
11) затвердження документів, які пов’язані з діяльністю філій та представництв
Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції,
передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва;
12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам),
прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям,
представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників
Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства;
14) затвердження від імені Товариства документів, які пов’язані з діяльністю дочірніх
підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим
Статутом та статутами дочірніх підприємств;
15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або
розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх
підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у
статутному капіталі яких володіє Товариство;
16) прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств, в
межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
17) складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій
раді, складання річних звітів Товариства та річних звітів Правління та надання їх на
розгляд Загальним зборам;
18) розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту
колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе
згідно з умовами колективного договору;
19) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація
документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та
фізичними особами;
20) вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю
Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом
чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу
компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Ревізійна комісія Товариства
Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні
збори обирають Ревізійну комісію.
Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про
акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором,
що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад
Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,
та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки.
У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження
членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають
право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та
Правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим
Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства.
За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії
доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про
Ревізійну комісію Товариства.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за
відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку
та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на
затвердження Загальним зборам.

Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам.
7.2.
Повний текст Статуту та Положень про органи управління Товариства знаходиться у
вільному доступі на веб-сторінці Товариства http://dmz.donetsksteel.com.
За звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента
в частині регулювання діяльності органів емітента не відбувалось.
Основні дані про посадових осіб емітента

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

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів

Розмір частки (паю), що
належить посадовій
особі (грн)

Посада
(кількість
років на
посаді)

Рік
народження*

1

2

3

4

Освіта*

5

у
прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

6

7

8

Голова
Наглядової
ради (2
роки)

Освіта вища.
Закінчив
Горлівську
філію
донецького
1955
політехничного
інституту,
автомобілі та
автомобільне
господарство

-

-

-

Член
Наглядової
ради (2
роки)

Освіта вища.
закінчив
політехнічний
інстітут,
технологія та
комплексна
механізація
1953
підземної
розробки
родовищ,
підземних
копалин,
доктор
технічних наук

-

-

-

Шаповалов
Олександр
Володимирович

Генеральний
директорголова
Правління (2
роки)

Освіта вища.
Закінчив
Донецький
1979 національний
університет,
міждународна
економіка

-

-

-

Реброва Олена
Михайлівна

Член
Правління (2

1961

-

-

-

Філатов Юрій
Васильович

Ільяшов
Михайло
Олександрович

-

-

-

Освіта вища.
Закінчила

роки)

Лобачова
Наталія
Василіївна

Соколова
Людмила
Володимирівна

-

-

Пономарьова
Ніна Михайлівна

Саркісян Артем
Геннадійович

-

Донецький
національний
університет,
бухгалтерський
облік та аналіз

Член
Правління (2
роки)

Освіта вища.
Закінчила
Донецький
1953 політехничний
інститут,
економічний
факультет

-

-

-

Голова
ревізійної
комісії (2
роки)

Освіта вища.
закінчила
Донецький
1948 національний
університет,
бухгалтерський
облік та аналіз

-

-

-

Член
ревіззійної
комісії (2
роки)

Освіта вища.
закінчила
Донецький
національний
університет
економіки та
1957
торгівлі ім.М.І.
ТуганБарановского,
факультет
обліку та
звітності

-

-

-

Член
ревізійної
комісії (2
роки)

Освіта вища.
Закінчив
Донецький
національний
університет,
1981
єкономікоправовий
факультет та
обліковофінансовий

-

-

-

Участі посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента немає.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах
емітента

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

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської

Посада
в
емітента

Повне
найменування
дочірнього/
залежного
підприємства

Розмір
частки (паю)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства
емітента (грн)

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства

Відсоток
голосів у
вищому
органі
дочірнього
залежного
підприємст
за акціями
(часткою
паєм), що
належать
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів
1

2

3

4

5

6

7.5
Попередня посада Шаповалова О.В. - бухгалтер, спеціаліст, ведучий економіст,
директор дирекції з фінансів.
Попередня посада Ребровой О.М. - економіст, заступник головного бухгалтера,
головний бухгалтер
Попередня посада Лобачовой Н.В. - інженер НІС, старший інженер-економіст,
завідуючий сектором аналізу
Попередня посада Соколовой Л.В.- лаборант, начальник відділу оформлення,
старший інженер з організації управління виробництвом, заступник головного бухгалтера,
головний бухгалтер. заступник генерального директора
Попередня посада Саркісян А.Г. - інспектор служби охорони, головний спеціаліст,
начальник бюро, начальник відділу
Попередня посада Пономарьовой Н.М. - рахівник. бухгалтер, старший інспектор з
виплати, старший бухгалер
Попередня посада Філатова Ю.В. - слюсар, головний механік, старший інженер відділу
постачання, заступнмк директора з господарчих питань, заступник генерального
директора, генеральний директор
Попередня посада Ільяшова М.О.- інженер, молодший науковий співработник,
старший науковий співработник, завідуючий сектором, заступник технічного директора,
заступник генерального директора
Всі посадови особи останні 5 років працювали на Товаристві.
7.6
- процедури банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова
особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент
провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про
банкрутство - відсутні;
- наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності- відсутні.

7

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і
виконавчого органу
Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства у
складі:
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
Керування пiдприємством здiйснює Генеральний директор - голова Правлiння через
сформований виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства.
Контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв здiйснює Наглядова рада
Товариства.
Контроль за результатами фiнансово - господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна
комiсiя Товариства.
Протягом 2012 року членами наглядової ради винагороди не отримувались.
Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу
Товариства не отримана.
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати
1

Наглядова рада

Виконавчий орган

Разом

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основна заробітна плата

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Премії

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати у натуральній формі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати (зазначити)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
9.1.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД» (далі - Товариство) створене на підставі Установчого договору від «8» серпня
2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від «8» серпня 2002 р.) шляхом
реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФЕРИТ», зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови №561 від
25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» –
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 30939178) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
Засновниками Товариства є:
-Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест». Місцезнаходження:
Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174
-Компанія «INDTEC FINANCE B. V.». Місцезнаходження: Нідерланди, Хоофддорп,
Полярісавеню 45, 2132 JH.
-Відкрите
акціонерне
товариство
«Донецький
металургійний
завод».
Місцезнаходження: Україна, 83062, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана
Ткаченка, 122.
9.2.
Станом на 31.12.2012 року загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ":
Юридичні особи – 1 особа, які володіють 7 798 845 843 шт. простих іменних акцій
ПрАТ "ДМЗ" (частка у статутному капіталі 100,00%);
Загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ" станом на 31.12.2012 р. складає – 1 особа.
Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ДМЗ": складає 7 798 845 843 штук,
частка у статутному капіталі 100%.
Станом на початок та кінець звітного 2012 року власниками істотної участі емітента є:
-Компанія «FINTEST TRADING CO LIMITED», ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності: HE 51541. Місцезнаходження: Калліполеос енд Дамаскіноу 1,
Віоларіс Коурт, 3 поверх, офіс 302, 1070, Нікосіа, Кіпр. Кількість акцій 7 798 845 843 (шт.).
Частка у статутному капіталі становила 100 %.
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне
найменування
юридичної
особи власника
істотної участі
або
зазначення "фізична
особа"

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить
власнику істотної участі

у
прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента
за
акціями
(часткою,
паєм),
що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів

1
Fintest trading co
HE 51541
limited

2

3

4
100

5
0

100

6

7
100

Зміни серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не було.

100

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
10.1.
Між ПрАТ "ДМЗ" та власниками істотної участі, та/або членами Наглядової ради,
та/або членами виконавчого органу, та/або іншими афілійованими особами, які є такими
станом на 31.12.2012 р., протягом звітного року будь-які правочини не укладались.

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
11.1
Протягом звітного року судових процесів, процедур досудового врегулювання спору
(які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного
обсягу реалізації Товариства, меншого з цих двох показників), у яких учасниками
виступало Товариство, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени
наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи Товариства та які стосуються
господарської або фінансової діяльності Товариства, не було.
11.2
У 2012 році ПрАТ "ДМЗ" було сплачено пенi та штрафи у розмірі 1 268тис. грн

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління
(для емітентів – акціонерних товариств)
На ПрАТ "ДМЗ" відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.
12.2.1.
Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.
Проведення загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється згідно Закону
України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства, Положення Товариства "Про
загальні збори акціонерів".
Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний
надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату,
визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних
зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних
зборів.
Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний
надсилається акціонерам персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень
листами рекомендованим поштовим відправленням особою, яка скликає Загальні збори, у
строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення
розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на
акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше
ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому
органі повідомлення про проведення Загальних зборів.
Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства
банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізора;
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками
10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.
У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової
ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення,
визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється
відповідно до п. 9.2.4 - 9.2.84 цього Статуту.
Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі
Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або
прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних
зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових
Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про
кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які
її подають.
Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів
Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання
вимоги про їх скликання.
До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка та затвердження
порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку
денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних
зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості,
типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується
цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про
нього, яка повинна міститися у бюлетені для голосування відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства».
Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до
порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати
проведення Загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не
вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана
з дотриманням вимог п. 9.2.21 та п.9.2.22 цього Статуту.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають
право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати
проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з проектом
договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69
Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо порядок денний Загальних
зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про
акціонерні товариства». Ознайомлення відбувається за місцезнаходженням Товариства у
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів –
також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються
конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
В день проведення Загальних зборів документи для ознайомлення надаються
акціонерам у місці проведення Загальних зборів.
Для ознайомлення з документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонер
подає Товариству письмовий запит, у якому обов’язково зазначаються найменування
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи,
кількість та тип належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку
у цінних паперах акціонера, видана зберігачем.
Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій,
може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання письмової
пропозиції, встановленого п. 9.2.21 цього Статуту, та неповноти даних у пропозиції,
передбачених п. 9.2.22 цього Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного
Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з
моменту його прийняття.
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно
повідомити про зміни у порядку денному кожного акціонера. Письмове повідомлення про
зміни у порядку денному надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку
акціонерів, який складався для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів,
персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами рекомендованим
поштовим відправленням
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни до зазначених
документів вносяться за рішенням Наглядової ради. У такому разі зміни вносяться не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про
акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.
Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів
кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна
комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього
вимагають.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику)
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує
голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до
початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати
участь у Загальних зборах.
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або
депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або
депозитарію.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до
протоколу Загальних зборів.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його
представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії,
додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в
реєстрації.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління
Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо
голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх
загальним представником.
Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а
також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників
Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи
Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера)
та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних
зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких
додаються до протоколу.
Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент
закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які
сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори
визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про
проведення Загальних зборів.
Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами. Головуючий на
Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи,
відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює
дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає
слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням
Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та
оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол
Загальних зборів.
Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати
реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.
Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори
визнаються такими, що не відбулися.
Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного
Загальних зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним
регламентом:
- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п’яти хвилин);
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.
Голова Загальних зборів надає слово учасникам Загальних зборів. Жоден з учасників
Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова
Загальних зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується
зазначеного регламенту та позбавити її слова.
Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши
секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх
надходження та передаються головуючому Загальних зборів. Заяви приймаються до
закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер
може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з
питання, яке обговорюється.
Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі
(шляхом надання записок головуючому Загальних зборів). Питання мають бути
сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача
(співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх
рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування
голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу
голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не
надається.
Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до
відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після
закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Статутом ПрАТ "ДМЗ" не передбачений порядок заочного голосування на Загальних
зборах акціонерів.
У ПрАТ "ДМЗ" відсутні привілейовані акції (не випускалися), тому спеціальний порядок
підрахунку голосів не передбачений.
За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами
лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про
підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
9.2.80. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
1) дата проведення Загальних зборів;
2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення
з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про
підсумки голосування.
Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося
голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома
акціонерів протягом 10 робочих днів в письмовій формі шляхом розсилання листами
рекомендованим поштовим відправленням.
Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування
опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної
комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше
чотирьох років.
12.2.2.
2010р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 31 серпня 2010р. Місце проведення –
83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал засідань, 2 поверх)..
Кворум – 100,00%;
2010р. – позачергові Загальні збори акціонерів від 15 листопада 2010р. Місце
проведення – 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал
засідань, 2 поверх).. Кворум – 100,00%;
2011р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 26 квітня 2011р. Місце проведення –
83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал засідань, 2 поверх)..
Кворум – 100,00%;
2011р. – позачергові Загальні збори акціонерів від 17 жовтня 2010р. Місце проведення
– 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал засідань, 2 поверх)..
Кворум – 100,00%;
2012р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 23 квітня 2012р . Місце проведення –
83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал засідань, 2 поверх)..
Кворум – 100,00%;
12.2.3.
Чергові Загальні збори акціонерів від 23 квітня 2012р . Місце проведення – 83062,
Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зал засідань, 2 поверх).. Кворум
– 100,00%;
Дата проведення річних загальних зборів (далі Збори): 23 квітня 2012 р. Час
проведення Зборів: о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 83062, Донецька область, м. Донецьк, Івана Ткаченка, 122,
(зал засідань, 2 поверх).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24
годину 17 квітня 2012 року.
Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему України: 1 (одна).
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Зборах: 7 798 845 843.
Кворум Зборів: 100,00 %.
Склад лічильної комісії Зборів:
Голова лічильної комісії: Пономарьова Тетяна Леонідівна
Члени лічильної комісії: Варавка Тетяна Леонідівна
Падалка Інна Василівна
Головуючий Зборів: Риженков О.М..
Секретар Зборів: Надич І.Б..
СЛУХАЛИ:
Голову реєстраційної комісії Кремень М.Ю., яка доповіла про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства. У своїй доповіді вона
зазначила наступне:
Статутний капітал Товариства складає 77 988 458,43 грн (сімдесят сім мільйонів
дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень сорок три копійки), який
поділений 7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев’яносто вісім мільйонів вісімсот сорок
п’ять тисяч вісімсот сорок три) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених
простих іменних акцій власного випуску. Кількість голосуючих акцій Товариства становить
7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев’яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч
вісімсот сорок три) штук.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства проводилась
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства,
складеного станом на 24 годину 17 квітня 2012 р. в порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну систему України.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему України, 1 (одна).
За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства
складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства
23.04.2012 р.
Для участі у Зборах Товариства зареєструвались акціонери та їх представники у
кількості 1 особа, яка є власником 7 798 845 843 штук голосуючих акцій (голосів), що
складає 100,00 % голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості.
Під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства видано
1 комплект бюлетенів для голосування.
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного
товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є
власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У відповідності зі ст. 41 Закону
України «Про акціонерні товариства» Збори Товариства мають кворум та є правомочними
приймати рішення по всім питанням порядку денного.
Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
для участі у Зборах Товариства від 23.04.2012 р. додається до протоколу Зборів –
Додаток №1.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства 23.04.2012 р.,
додається до протоколу Зборів – Додаток №2.
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Філатова Юрія Васильовича, який відкрив Збори
та повідомив учасникам Зборів про те, що Збори скликані за рішенням Наглядової ради
Товариства (протокол №3-3/12 від 14.02.2012 р.), Збори будуть проводиться за
регламентом, визначеним Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори
Товариства, голосування на Зборах з усіх питань порядку денного буде проводиться з
використанням бюлетенів для голосування.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за
2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря
загальних зборів Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Філатова Юрія Васильовича, який повідомив
учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для
голосування з першого питання порядку денного Зборів, пропонується обрати лічильну
комісію загальних зборів у складі: Пономарьова Тетяна Леонідівна – голова лічильної
комісії, Варавка Тетяна Леонідівна - член лічильної комісії, Падалка Інна Василівна - член
лічильної комісії та обрати головою загальних зборів Риженкова Олександра
Миколайовича, секретарем загальних зборів – Надича Ігоря Богдановича.
На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Пономарьова Тетяна Леонідівна
– голова лічильної комісії, Варавка Тетяна Леонідівна - член лічильної комісії, Падалка
Інна Василівна - член лічильної комісії.
2. Обрати головою загальних зборів - Риженкова Олександра Миколайовича,
секретарем загальних зборів - Надича Ігоря Богдановича.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з першого питання порядку денного:
1.Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Пономарьова Тетяна Леонідівна
– голова лічильної комісії, Варавка Тетяна Леонідівна - член лічильної комісії, Падалка
Інна Василівна - член лічильної комісії.
2. Обрати головою загальних зборів - Риженкова Олександра Миколайовича,
секретарем загальних зборів - Надича Ігоря Богдановича.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Друге питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово –
господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління.
СЛУХАЛИ:

Генерального директора-голову Правління Товариства Риженкова О.М. зі звітом
Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ» за 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив учасникам Зборів про те, що у
відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з другого питання
порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт Правління про результати
фінансово – господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ» за 2011 рік.
На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності
Товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності
Товариства за 2011 рік.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ» за
2011 рік додається до протоколу Зборів – Додаток №3.
Третє питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за
2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Філатова Ю.В. зі звітом Наглядової ради ПрАТ
«ДМЗ» про діяльність за 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив учасникам Зборів про те, що у
відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з третього питання
порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» про
діяльність за 2011 рік.
На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Звіт Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» про діяльність за 2011 рік додається до протоколу
Зборів – Додаток №4.
Четверте питання порядку денного: Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної
комісії.
СЛУХАЛИ:
Голову Ревізійної комісії Товариства Соколову Л.В. зі звітом і висновками Ревізійної
комісії ПрАТ «ДМЗ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ
«ДМЗ» за 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив учасникам Зборів про те, що у
відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з четвертого питання
порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПрАТ
«ДМЗ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ» за 2011
рік.
На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Донецьксталь»- металургійний завод» за 2011
рік.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Донецьксталь»- металургійний завод» за 2011
рік.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Донецьксталь»- металургійний завод» за 2011 рік
додається до протоколу Зборів – Додаток №5.
П’яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив учасникам Зборів про те, що згідно
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік та у відповідності до проекту рішення, запропонованого
для голосування з п’ятого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити
річний звіт ПрАТ «ДМЗ» за 2011 рік.
На голосування винесений проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Баланс Товариства за 2011 рік (Ф № 1), Звіт про фінансові результати Товариства за
2011 рік (Ф № 2), Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2011 рік (Ф № 3), Звіт про
власний капітал Товариства за 2011 рік (Ф № 4), Примітки до річної фінансової звітності
Товариства за 2011 рік (Ф № 5) додаються до протоколу Зборів – Додатки №№6,7,8,9,10.
Шосте питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку Товариства за
2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
СЛУХАЛИ:
Голову зборів Риженкова О.М. з інформацією про те, що в результаті фінансово –
господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ» за 2011 рік отриманий чистий прибуток у сумі 1 185
826 060,00 грн. Голова Зборів Риженков О.М. повідомив учасникам Зборів про те, що у
відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з шостого питання
порядку денного Зборів, пропонується затвердити розподіл чистого прибутку ПрАТ «ДМЗ»
за 2011 рік у сумі 1 185 826 060,00 грн наступним чином:
нерозподілений прибуток у сумі 1 185 826 060,00 грн направити на розвиток
виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.
На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2011 рік у сумі 1 185 826 060,00
грн наступним чином:
нерозподілений прибуток у сумі 1 185 826 060,00 грн направити на розвиток
виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2011 рік у сумі 1 185 826 060,00
грн наступним чином:
нерозподілений прибуток у сумі 1 185 826 060,00 грн направити на розвиток
виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Сьоме питання порядку денного: Про затвердження основних напрямків діяльності
Товариства на 2012 рік.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив учасникам Зборів про те, що у
відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з сьомого питання
порядку денного Зборів, пропонується затвердити основні напрямки діяльності
Товариства на 2012 рік.
На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Восьме питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства.
СЛУХАЛИ: Голову Зборів Риженкова О.М. з інформацією про необхідність внесення
змін до Статуту Товариства. Голова Зборів Риженков О.М. зазначив про те, що у
відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонери
Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Статуту Товариства у новій
редакції, та повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення,
запропонованого для голосування з восьмого питання порядку денного Зборів,
пропонується внести зміни до Статуту ПрАТ «ДМЗ» шляхом викладення його в новій
редакції, затвердити Статут ПрАТ «ДМЗ» в новій редакції, доручити Генеральному
директору-голові Правління ПрАТ «ДМЗ» Риженкову О.М. підписати Статут ПрАТ «ДМЗ» в
затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту
ПрАТ «ДМЗ» в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в
тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.
На голосування винесений проект рішення з восьмого питання порядку денного:
1.Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій
редакції.
Затвердити
Статут
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.
2.Доручити Генеральному директору - голові Правління ПрАТ «ДМЗ» Риженкову
Олександру
Миколайовичу
підписати
Статут
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій
редакції та вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією цього Статуту у
встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної
довіреності третій особі.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з восьмого питання порядку денного:
1.Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій
редакції.
Затвердити
Статут
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.
2.Доручити Генеральному директору - голові Правління ПрАТ «ДМЗ» Риженкову
Олександру
Миколайовичу
підписати
Статут
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій
редакції та вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією цього Статуту у
встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної
довіреності третій особі.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у новій редакції додається до протоколу Зборів – Додаток
№11.

Дев’яте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Загальні збори
Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М. з інформацією про необхідність внесення змін до
Положення про Загальні збори Товариства. Голова Зборів зазначив про те, що у
відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонери
Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Загальні збори
Товариства у новій редакції, та повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до
проекту рішення, запропонованого для голосування з дев’ятого питання порядку денного
Зборів, пропонується внести зміни до Положення про Загальні збори ПрАТ «ДМЗ»
шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори
ПрАТ «ДМЗ» в новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Риженкова О.М. та
секретаря загальних зборів Надича І.Б. підписати Положення про Загальні збори ПрАТ
«ДМЗ» в затвердженій новій редакції.
На голосування винесений проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій
редакції. Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б.
підписати Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій
редакції. Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б.
підписати Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у новій редакції додається до протоколу
Зборів – Додаток №12.
Десяте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Наглядову раду
Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М. з інформацією про необхідність внесення змін до
Положення про Наглядову раду Товариства. Голова Зборів зазначив про те, що у
відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонери
Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Наглядову раду
Товариства у новій редакції, та повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до
проекту рішення, запропонованого для голосування з десятого питання порядку денного
Зборів, пропонується внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ»
шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Положення про Наглядову раду
ПрАТ «ДМЗ» в новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Риженкова О.М. та

секретаря загальних зборів Надича І.Б. підписати Положення про Наглядову раду ПрАТ
«ДМЗ» в затвердженій новій редакції.
На голосування винесений проект рішення з десятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій
редакції. Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б.
підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з десятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій
редакції. Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б.
підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у новій редакції додається до протоколу
Зборів – Додаток №13.
Одинадцяте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Правління
Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М. з інформацією про необхідність внесення змін до
Положення про Правління Товариства. Голова Зборів зазначив про те, що у відповідності
до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонери Товариства мали
можливість ознайомитися з проектом Положення про Правління Товариства у новій
редакції, та повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення,
запропонованого для голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів,
пропонується внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «ДМЗ» шляхом
викладення його в новій редакції, затвердити Положення про Правління ПрАТ «ДМЗ» в
новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Риженкова О.М. та секретаря
загальних зборів Надича І.Б. підписати Положення про Правління ПрАТ «ДМЗ» в
затвердженій новій редакції.
На голосування винесений проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.
Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б. підписати
Положення
про
Правління
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцій.
Прийнято рішення з одинадцятого питання порядку денного:
Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його
в новій редакції. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.
Уповноважити голову зборів Риженкова О.М. та секретаря зборів Надича І.Б. підписати
Положення
про
Правління
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцій.
Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у новій редакції додається до протоколу
Зборів – Додаток №14.
Дванадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М. з інформацією про те, що згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» до виключної компетенції загальний зборів відноситься прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності товариства. Якщо на дату проведення
загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством
у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної сукупної вартості. Голова Зборів повідомив учасникам Зборів
про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування із
дванадцятого питання порядку денного Зборів, пропонується попередньо схвалити такі
значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської
діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до
23.04.2013 року:
1.характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість
правочинів - 6000000000 грн;
2.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична
сукупна вартість правочинів - 6000000000 грн;
3.характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 5000000000 грн;
4.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 5000000000 грн;
5.характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична
сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн;
6.характер правочинів – продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 9000000000 грн.;
7.характер правочинів – купівля металопродукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 1800000000 грн.;
8.характер правочинів – продаж та/або поставка чавуна, гранична сукупна вартість
правочинів - 4800000000 грн.;

9.характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва,
гранична сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн.
Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здійснити всі необхідні дії щодо
узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами
рішення, а Генерального директора-голову Правління – на укладення та підписання таких
значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.
На голосування винесений проект рішення із дванадцятого питання порядку денного:
Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході
поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення, тобто до 23.04.2013 року:
1.характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість
правочинів - 6000000000 грн;
2.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична
сукупна вартість правочинів - 6000000000 грн;
3.характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 5000000000 грн;
4.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 5000000000 грн;
5.характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична
сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн;
6.характер правочинів – продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 9000000000 грн.;
7.характер правочинів – купівля металопродукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 1800000000 грн.;
8.характер правочинів – продаж та/або поставка чавуна, гранична сукупна вартість
правочинів - 4800000000 грн.;
9.характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва,
гранична сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн.
Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здійснити всі необхідні дії щодо
узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами
рішення, а Генерального директора-голову Правління – на укладення та підписання таких
значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100
% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % голосів
акціонерів від їх загальної кількості.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Прийнято рішення із дванадцятого питання порядку денного:
Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході
поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення, тобто до 23.04.2013 року:
1.характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість
правочинів - 6000000000 грн;
2.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична
сукупна вартість правочинів - 6000000000 грн;
3.характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 5000000000 грн;
4.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 5000000000 грн;
5.характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична
сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн;
6.характер правочинів – продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 9000000000 грн.;
7.характер правочинів – купівля металопродукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 1800000000 грн.;

8.характер правочинів – продаж та/або поставка чавуна, гранична сукупна вартість
правочинів - 4800000000 грн.;
9.характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва,
гранична сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн.
Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здійснити всі необхідні дії щодо
узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами
рішення, а Генерального директора-голову Правління – на укладення та підписання таких
значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів
Товариства від 23.04.2012 р. додається до протоколу Зборів – Додаток № 15.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Риженкова О.М., який повідомив про те, що всі питання порядку денного
Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку
денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв’язку з чим робота
Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритим
12.2.4.
Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка
призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
12.2.5.
Відповідно до Статуту Товариста, голосування з питань порядку денного на останіх
Загальних зборів відбувалося за принципом «Одна акція - один голос» (у відповідності до
Законодавства України).
12.2.6.
Політика емітента щодо участі виконавчого органу у Загальних зборах акціонерів
спрямована на виконання вимог, встановлених Статутом Товариства, яким передбачено
зокрема, що виконавчий орган виконує рішення Наглядової ради Товариства про
скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень
чинного законодавства України та Статуту, надає пропозиції Наглядовій раді Товариства
щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів
Товариства, звітує перед Загальними зборами акціонерів тощо.
12.3.
12.3.1.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах
компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»,
контролює та регулює діяльність Правління.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість
представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій
раді визначається самим акціонером.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними
зборами. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з
моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання
Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого
обов’язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст. 53 Закону
України «Про акціонерні товариства».
Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за
дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону
України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими
повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у
Наглядовій раді.
Наглядова рада обирається у складі 3 осіб. Періодичність обрання - не рідше ніж раз
на 3 роки. Порядок ознайомлення новообраних членів Наглядової ради зі своїми правами
та обовязками - згідно із Статутом та Положенням.
У складі Наглядової Ради не було створено комітетів.
За останні три роки та за звітний рік загальна кількість засідань Наглядової Ради
склала:
2010 рік – 60 засідань;
2011 рік – 57 засідань;
2012 рік – 36 засідань.
12.3.2.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної
комісії
12.3.3.
У товаристві не створено спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з
акціонерами, ці функції виконує Дирекція з управління власністю. Відповідальна особа:
Падалка Інна Василівна, телефон, факс: /062/ 337-27-35, адреса електронної пошти
padalka.iv@donetsksteel.com.

12.4.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю,
є Правління (колегіальний виконавчий орган).
Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, в тому числі Генеральний
директор-голова Правління.
Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх
рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим
Статутом.
Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну
дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії Товариства.
Генеральний директор-голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою
радою строком на 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися Генеральним
директором -головою Правління та членом Правління на необмежену кількість строків
(термінів). Повноваження Генерального директора - голови Правління та/або члена
Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь який час та з будь – яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень
Генерального директора - голови Правління та/або будь – якого члена Правління.
Рішення Наглядової ради про обрання та припинення повноважень Генерального
директора - голови Правління та/або членів Правління приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у
засіданні.
До складу Правління входять Генеральний директор-голова Правління та члени
Правління.
Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні
товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про
Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.
Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена
на таке підписання Наглядовою радою.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції
Загальних зборів та Наглядової ради.
Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління
проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Питання щодо
порядку скликання та проведення засідань Правління, неврегульовані цим Статутом,
регулюються Положенням про Правління Товариства.
Засідання Правління скликається за ініціативою Генерального директора-голови
Правління або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожний член Правління має право
вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного
засідання.
Генеральний директор-голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та
порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу
члена Правління. Генеральний директор-голова Правління зобов’язаний призначити
засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена
Правління. У разі тимчасової відсутності Генерального директора-голови Правління право
скликати засідання Правління надається виконуючому обов’язки Генерального директораголови Правління.
Члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії, а також представник профспілкового
або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях
Правління.
Засідання Правління веде Генеральний директор-голова Правління, а в разі його
відсутності – головуючий на засіданні, який обирається більшістю голосів членів
Правління, присутніх на засіданні. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в
ньому бере участь більше половини складу Правління.
Під час голосування на засіданнях Правління Генеральний директор-голова Правління
та кожен із членів Правління мають по одному голосу. Усі питання, що віднесені до
компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління з усіх питань
приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше 50 відсотків голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні.
Рішення Правління оформлюються протоколами засідань Правління.
На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління
підписується головуючим на засіданні та надається для ознайомлення на вимогу
акціонера, члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового
або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу органу.
12.5.
12.5.1.
Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні
збори обирають Ревізійну комісію.
Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про
акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором,
що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад
Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,
та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки.
У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження
членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим
акціонером.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними
зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з
моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання
Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого
обов’язково повинно містити таку інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу),
дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.
Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.
Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з
Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою
Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія
договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в
будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.
Голова Ревізійної комісії:
- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний
засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним
зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням,
шляхом тимчасового виконання обов’язків голови Ревізійної комісії протягом строку
(терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
-член Наглядової ради;
-член Правління;
-корпоративний секретар;
-особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
-члени інших органів Товариства.
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають
право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та
Правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим
Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства.
За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії
доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про
Ревізійну комісію Товариства.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за
відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку
та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на
затвердження Загальним зборам.
Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам.

Звіт Ревізійної комісії повинен містити:
- інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;
- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності.
Ревізійна комісія зобов’язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають
затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення
річних Загальних зборів.
Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за
рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів
(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником)
більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути
розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу
Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління.
За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені
під час проведення перевірки.
Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути
протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню
або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка
фінансово-господарської діяльності Товариства.
Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансовогосподарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за
рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками
(власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про
результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам
Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.
Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної
комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням
про Ревізійну комісію Товариства.
Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією
роботи на своїх засіданнях.
Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше
одного разу на рік.
Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.
Засідання Ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення
перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та
після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій
щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансовогосподарської діяльності Товариства.
Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що
запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.
На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до
порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії на заперечує
проти винесення цих питань на голосування.
Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь
більше половини її складу.
Засідання Ревізійної комісії веде її голова.
Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні
на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному
голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні, крім прийняття
рішення про обрання голови Ревізійної комісії.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами
Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням
Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.
Документи, пов’язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансовогосподарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3
робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується
усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведені перевірки. Член Ревізійної
комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен
протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та
надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження,
викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної
комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.
Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається
Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав
(причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та
одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень
може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

12.5.2.
Протягом останніх трьох років засідання ревізійної комісії у середньому відбувалися
один раз на рік.
Голова ревізійної комісії - Соколова Людмила Володимирівна. Перебувала на посадах:
лаборант, начальник відділу оформлення, старший інженер з організації управління
виробництвом , заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник
генерального директора.
Член ревізійної комісії - Пономарьова Ніна Михайлівна. Перебувала на посадах:
рахівник, бухгалтер, старший інспектор з виплати, старший бухгалтер, економіст, головний
бухгалтер.
Член ревізінйної комісії - Саркісян Артем Геннадійович. Перебував на посадах:
інспектор служби охорони,головний спеціаліст, начальник бюро, начальник відділу.
12.5.3.
Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності
Товариства за 2011 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, які відбулися
23.04.2012р.
Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності
Товариства, як правило, за результатами фінансового року.
Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ
до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію
Товариства.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна
комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.
Висновок аудитора повинен містити інформацію про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану
Товариства у його фінансовій звітності;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності;

- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
12.5.4.
Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до звітів та висновків
Ревізійної комісії Товариства.
Відповідно до Статуту ПрАТ "ДМЗ", будь-який акціонер, за умови повідомлення
Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з
вищезазначеними документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у
робочий час.
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову
вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються Товариством
акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної
письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов’язаних
із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не
можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі
виставленого Товариством рахунку.
12.5.5.
У структурі ПрАТ "ДМЗ" служба внутрішнього аудиту відсутня.
12.5.6.
У звітному 2012 році Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності
Товариства за 2011 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, які відбулися
23.04.2011р.
12.5.7.
Статутом не передбачено створення інших органів Товариства.
12.5.8.
Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або
отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом
професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого
інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що
знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства
зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової,
комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять
комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб
запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом
Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються
законодавчими актами України.
Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про
державну таємницю” та інших законодавчих актів з цього питання.
12.6.
12.6.1.
Значним правочином відповідно до цього Статуту вважається будь який правочин
(крім розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг
(робіт), що є його предметом, від 10 відсотків вартості активів за даними останньої
фінансової звітності Товариства.
До категорії значних правочинів незалежно від їх вартості також відносяться
правочини:
-предметом (об`єктом) яких є земельні ділянки чи інші об’єкти нерухомого майна; або

-які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання
чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною
сутністю аналогічні вказаним; або
-в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи
іпотекодавця; або
-в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні
Товариству векселі та облігації іншим особам.
Ринковою вартістю предмету правочину у передбачених цим Статутом випадках є
вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують
відповідний правочин. У випадку сумнівів щодо ринкової вартості предмета відповідного
правочину для її встановлення за рішенням Наглядової ради Товариства може бути
залучено незалежного суб’єкта оціночної діяльності.
Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою
Товариства в межах від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, якщо:
-ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; або
-внаслідок укладання Товариством додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах
існуючого правочину його вартість до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства (та всіх наступних додаткових угод до таких
правочинів); або
-загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються
Товариством з одним та тим же контрагентом до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства.
У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд
Загальних зборів.
Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за
поданням Наглядової ради Товариства.
Інші значні правочини, віднесені до таких відповідно до цього Статуту, вчинюються за
погодженням з Наглядовою радою Товариства.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про попереднє схвалення
значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більш як одного року
з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість такого правочину
становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх
загальної кількості.
До виключної компетенції Наглядової ради належить: прийняття рішення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про
вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на
суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
До виключної компетенції Правління належить: прийняття рішення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства.

Генеральний директор - голова Правління має право: приймати рішення про вчинення
правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства.
Попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства такі значні
правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23.04.2013
року:
1.характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість
правочинів - 6000000000 грн;
2.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична
сукупна вартість правочинів - 6000000000 грн;
3.характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 5000000000 грн;
4.характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 5000000000 грн;
5.характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична
сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн;
6.характер правочинів – продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна
вартість правочинів - 9000000000 грн.;
7.характер правочинів – купівля металопродукції, гранична сукупна вартість
правочинів - 1800000000 грн.;
8.характер правочинів – продаж та/або поставка чавуна, гранична сукупна вартість
правочинів - 4800000000 грн.;
9.характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва,
гранична сукупна вартість правочинів - 6600000000 грн.
12.6.2.
Вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з боку
посадових осіб Товариства та інших осіб, здійснюється в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в
найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього
Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні
розкривати інформацію про наявність у них та їх афілійованих осіб заінтересованості в
укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.
Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством:
-за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
-за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону
України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність
заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.
12.6.3.
Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення
обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він
зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними
зборами рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
2) вчинення Товариством значного правочину;
3) зміну розміру Статутного капіталу.
Порядок реалізації акціонером права вимоги обов’язкового викупу Товариством
належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання
Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру
штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.
12.7.

На підприємстві відсутні документи, що стосуються повноважень органів емітента та
відносин із акціонерами.
12.8.
1) Веб-сайт електронної системи комплексного розкриття інформації (ескрін)
емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора
торгівлі. ЕСКРІН є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної
бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - http://eds.ssmsc.gov.ua/.
2) Електронна сторінка Товариства: dmz.donetsksteel.com.
3) Особисто за місцезнаходженням ПрАТ "ДМЗ" за адресою, 83062, місто Донецьк,
Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122.
4) Згідно запиту, направленого письмово на адресу ПрАТ "ДМЗ" за адресою, 83062,
місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122.
12.9.
Оригінали протоколів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМЗ" зберігаються в архиві
Товариства. Рішення Наглядової ради та копії протоколів Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "ДМЗ" зберігаються у відділі, який відповідає за роботу з акціонерами Товариства.
12.10.
ПрАТ "ДМЗ" у звітному 2012 році не отримувало платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту.

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про акції Товариства.
Тип акцій - прості.
Форма випуску - бездокументарна.
Номінальна вартість акції - 0,01 грн.
Загальна кількість акцій – 7 798 845 843 шт.
Кількість акцій, які перебувають в обігу - 7 798 845 843 акцій;
Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт.;
Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами
емітента (за наявності) - 0 шт.;
Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 11.10.2010 р. №
857/1/10;
Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України.
Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів
Товариства від «26» квітня 2011 р. (Протокол № 17) акціонери Товариства мають право:
Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова
сукупність прав, включаючи право на:
- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини
майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати
розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно
частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство
письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про
можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому
органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством
акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких
акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер,
який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений
строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в
сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера
повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження),
кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти
приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних
паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної
кількості цінних паперів.
Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються
їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером
третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право
акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє
протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір
продати акції.
Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів
Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання
переважного права на купівлю акцій.
Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний
письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших
умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої
акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії
повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства
здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх
акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції
можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам
Товариству.
У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який
акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або
повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на
нього прав та обов'язків покупця акцій.
Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки
переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи
правонаступництва.
У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх
заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права
акціонерів на придбання цих акцій.
Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення
обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він
зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними
зборами рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
2) вчинення Товариством значного правочину;
3) зміну розміру Статутного капіталу.
Порядок реалізації акціонером права вимоги обов’язкового викупу Товариством
належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання
Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру
штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.
Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів,
які уклали такий договір, покладаються додаткові обов’язки, у т.ч. обов’язок щодо участі в
Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір
укладається в простій письмовій формі.
Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені
актами законодавства та цим Статутом.
Акціонери – власники привілейованих акцій Товариства мають право:
- голосувати на Загальних зборах Товариства під час вирішення Загальними зборами
питань щодо припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих ій
цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення
змін до Статуту, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу
привілейованих акцій; внесення змін до Статуту, що передбачають розміщення нового
класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання
дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості
отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.
- отримувати дивіденди в розмірі і черговості, встановлених цим Статутом та/або
проспектом емісії акцій;
- конвертувати привілейовані акції певного класу у привілейовані акції іншого класу,
прості акції Товариства або інші цінні папери у випадках та на умовах, визначених чинним
законодавством України, цим Статутом, проспектом емісії акцій та рішенням Загальних
зборів Товариства;
- отримувати ліквідаційну вартість привілейованих акцій;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в порядку,
встановленому цим Статутом.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку
денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,

кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних
зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості,
типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується
цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про
нього, яка повинна міститися у бюлетені для голосування відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства».
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це
Правління.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
Загальних зборах.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління
Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а
також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх
представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників
Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи
Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера)
та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою
бюлетеня (бюлетенів) для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.16 цього Статуту.
Акціонер отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством
України.
Будь-яких обмежень в реалізації прав акціонерів, зокрема щодо права на участь в
управлінні емітентом, права на отримання дивідендів, права на інформацію, права на
конвертацію або викуп акцій і права на частку майна емітента у разі його ліквідації,
переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій, немає.
Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися.
Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося .
Товариство не здійснювало викуп власних акцій, а також не приймало рішення про
викуп власних акцій у наступному періоді.
Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не
приймалося.
13.2.1.
Облігації серії А:
- облігації підприємств серія А, іменні, бездокументарна випуску;
- свідоцтво № 637/2/07від 03.10.2007 року;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- 150000 штук;
- номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 гривень штука;
- загальна номінальна вартість випуску 150 000 000,00 гривень;
- підстави для скасування реєстрації випуску - погашення випуску.

Облігації серії В:
- облігації підприємств серія В, іменні, бездокументарна випуску;
- свідоцтво № 876/2/07від 12.11.2007 року;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- 150000 штук;
- номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 гривень штука;
- загальна номінальна вартість випуску 150 000 000,00 гривень;
- підстави для скасування реєстрації випуску - погашення випуску.
Облігації серії С:
- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування-бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія С;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA 4000030035;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 17.01.2008р. №
07/2/08;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 600 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 600 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Погашення облігацій
здійснюється Платіжним агентом Емітента за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ,
01014, Україна, тел. (+380 44) 490-27-77, факс (+380 44) 490-72-28. Початок погашення
облігацій серії С – 11 січня 2013 року, припинення погашення – 13 січня 2013 року
включно, згідно проспекту емісії. Відсоткова ставка за облігаціями серії С встановлюється
в розмірі 12,0% (дванадцять) відсотків річних на перші чотири відсоткових періоди.
Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів, кожен
з яких складає 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:
Відсотковий період Початок відсоткового періоду Закінчення відсоткового періоду
1 18.01.2008 17.04.2008
2 18.04.2008 17.07.2008
3 18.07.2008 16.10.2008
4 17.10.2008 15.01.2009
5 16.01.2009 16.04.2009
6 17.04.2009 16.07.2009
7 17.07.2009 15.10.2009
8 16.10.2009 14.01.2010
9 15.01.2010 15.04.2010
10 16.04.2010 15.07.2010
11 16.07.2010 14.10.2010
12 15.10.2010 13.01.2011
13 14.01.2011 14.04.2011
14 15.04.2011 14.07.2011
15 15.07.2011 13.10.2011
16 14.10.2011 12.01.2012
17 13.01.2012 12.04.2012
18 13.04.2012 12.07.2012
19 13.07.2012 11.10.2012
20 12.10.2012 10.01.2013
Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями та/або погашення облігацій
припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України,
початок виплати відсоткого доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься
на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Відсотки за

облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не
виплачуються.
Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим
перерахуванням на власний поточний рахунок. Нерезидентам виплати грошових коштів
проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.
Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються
Емітенту або його уповноваженій особі Депозитарієм.
На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного
облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного
власника на день такої виплати та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий
доход відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку
власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна
сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента №
26006198028081 в Донбаській філії ВАТ „Кредитпромбанк”, МФО 335593, код за ЄДРПОУ
30939178.
Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після
їх особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не
виплачуються.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за
формулою 1:
Д=1000х%Ставка/100%х91/365
де: Д - сума нарахованого відсоткового доходу, в гривнях;
91 – тривалість відсоткового періоду, в днях;
% Ставка - ставка, за якою нараховується відсотковий доход за облігаціями, в %
річних;
1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;
365 – умовна кількість днів у році, в днях.
Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами
математичного округлення.
Відсоткова ставка за облігаціями серії С на перші чотири відсоткових періоди
встановлюється в розмірі 12,0% (дванадцять) відсотків річних, що становить 29 (двадцять
дев`ять) гривень 92 копійки на одну облігацію.
Рішення про встановлення відсоткових ставок за облігаціями серії С в з п`ятого по
двадцятий відсоткові періоди приймається Спостережною радою Емітента відповідно до
кон’юнктури ринку, і не може бути меншою за облікову ставку Національного банку
України станом на дату прийняття рішення. Емітент зобов'язується опублікувати
інформацію про встановлену відсоткову ставку з п`ятого по двадцятий відсоткові періоди
на сайті Емітента: www.dmz.com.ua. Інформація про дати прийняття рішень, дати та місце
їх опублікування визначено у таблиці:
Відсоткові періоди Дата прийняття рішення про встановлення відсоткового доходу
Дата опублікування рішення Місце опублікування рішення
5-8 Не пізніше 16.12.2008 Не пізніше 21.12.2008 на сайті Емітента: www.dmz.com.ua
9-12 Не пізніше 15.12.2009 Не пізніше 20.12.2009
13-16 Не пізніше 14.12.2010 Не пізніше 19.12.2010
17-20 Не пізніше 13.12.2011 Не пізніше 18.12.2011
Детальніша інформація про порядок та умови виплати відсоткового доходу вказана у
проспекті емісії цінних паперів;
- Забезпечення за облігаціями серії C оформлене договором добровільного
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з
страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія
«СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн.
(шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.;

- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.
Облігації серії D:
- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування-бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія D;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000067417;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 27.05.2010р. №
31/2/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 140 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 140 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Погашення облігацій
здійснюється Емітентом за адресою: 83062, Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122,
тел. (+38062) 332 –37 –70, (+38062) 332 –23 –11.
Дата початку погашення облігацій серії «D» - 02.06.2015 р.
Дата закінчення погашення облігацій серії «D» – 04.06.2015 р., згідно проспекту емісії;
Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно за адресою: 83062,
Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122, тел. (+38062) 332 – 37 – 70, (+38062) 332 –
23 – 11, на підставі зведеного облікового реєстру, складеного на кінець операційного дня,
що передує даті початку виплати відсоткового доходу, який надається на дату початку
такої виплати депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів».
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «D» здійснюється 20 (двадцять) разів
упродовж 3 (трьох) робочих днів включно, які слідують за днем закінчення відповідного
відсоткового періоду в такі строки:
Відсотковий період Дата початку виплати відсоткового доходу Дата закінчення
виплати відсоткового доходу
1 07.09.2010 09.09.2010
2 07.12.2010 09.12.2010
3 08.03.2011 10.03.2011
4 07.06.2011 09.06.2011
5 06.09.2011 08.09.2011
6 06.12.2011 08.12.2011
7 06.03.2012 08.03.2012
8 05.06.2012 07.06.2012
9 04.09.2012 06.09.2012
10 04.12.2012 06.12.2012
11 05.03.2013 07.03.2013
12 04.06.2013 06.06.2013
13 03.09.2013 05.09.2013
14 03.12.2013 05.12.2013
15 04.03.2014 06.03.2014
16 03.06.2014 05.06.2014
17 02.09.2014 04.09.2014
18 02.12.2014 04.12.2014
19 03.03.2015 05.03.2015
20 02.06.2015 04.06.2015
Виплата останнього 20 (двадцятого) відсоткового доходу здійснюється одночасно з
погашенням облігацій
Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями серії «D» на перший-двадцятий відсотковий періоди
встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних.
Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів,
кожен з яких становить 91 (дев’яносто один) календарний день, а саме:
Поряд Дата початку Дата закінчення
номер відсоткового відсоткового
періоду періоду
1 08.06.2010 06.09.2010
2 07.09.2010 06.12.2010
3 07.12.2010 07.03.2011
4 08.03.2011 06.06.2011
5 07.06.2011 05.09.2011
6 06.09.2011 05.12.2011
7 06.12.2011 05.03.2012
8 06.03.2012 04.06.2012
9 05.06.2012 03.09.2012
10 04.09.2012 03.12.2012
11 04.12.2012 04.03.2013
12 05.03.2013 03.06.2013
13 04.06.2013 02.09.2013
14 03.09.2013 02.12.2013
15 03.12.2013 03.03.2014
16 04.03.2014 02.06.2014
17 03.06.2014 01.09.2014
18 02.09.2014 01.12.2014
19 02.12.2014 02.03.2015
20 03.03.2015 01.06.2015
Якщо строк виплати відсоткового доходу припадає на святковий (вихідний) день за
законодавством України, то виплата відсоткового доходу здійснюються, починаючи з
наступного за святковим (вихідним) днем. Відсотковий дохід по облігаціях за вказані
(вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.
Власникам облігацій, які є юридичними особами, виплати грошових коштів
проводяться виключно безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок.
Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати грошових коштів проводяться
відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. Усі необхідні для
перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються Емітенту або його
уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів». На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників
облігацій (Зведеного облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати відсоткового
доходу для кожного Власника облігацій на день такої виплати та виплачує кожному
Власнику облігацій належний останньому відсотковий доход відповідно до вимог чинного
законодавства України.
У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку
Власника облігацій, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів,
належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента №
26006198028081 в Донбаській філії ПАТ „Кредитпромбанк”, МФО 335593, код за ЄДРПОУ
30939178. Подальші виплати Власникам облігацій грошових коштів за облігаціями Емітент
здійснює після їх особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не
нараховуються і не виплачуються.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за
формулою 1:
Д=1000х%Ставка/100%х91/365
де,
Д– сума нарахованого відсоткового доходу (в грн.);
91 – тривалість відсоткового періоду, в днях;

% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями за
відповідний відсотковий період, в % річних;
1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;
365 – умовна кількість днів у році, в днях.
Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами
математичного округлення.
Відсоткова ставка за облігаціями серії “D” з першого по двадцятий відсоткові періоди
встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.
Валюта в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:
Виплата відсоткових доходів буду здійснюватися у національній валюті Україні
відповідно до чинного законодавства України.
Детальніша інформація про порядок та умови виплати відсоткового доходу вказана у
проспекті емісії цінних паперів;
- Забезпечення за облігаціями серії D немає, облігації є незабезпеченими;
- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.
Облігації серії Е:
- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування-бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія Е;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000125843;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 22.07.2011р. №
95/2/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 100 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Дата початку погашення
облігацій – 8 лютого 2016 року. Дата закінчення погашення облігацій – 9 лютого 2016 року.
Погашення облігацій здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар
Дружби народів, 38.
згідно проспекту емісії; Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «Е»
здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента (ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кредитпромбанк» відповідно до Договору-доручення на
виконання послуг платіжного агента № Е-220611 від 22 червня 2011 року, надалі –
«Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії
«Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку
виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», та наданого на дату початку
виплати відсоткового доходу. Виплата здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ,
бульвар Дружби народів, 38.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 18 разів, протягом 2 (двох)
днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.
Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати
відсоткового доходу за облігаціями серії «Е»:
Номер відсоткового періоду Початок відсоткового періоду Кінець відсоткового періоду
Дата початку виплати відсотків Дата завершення виплати відсотків Кількість днів у
відсотковому періоді
1 15.08.2011 13.11.2011 14.11.2012 15.11.2011 91
2 14.11.2011 12.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 91
3 13.02.2012 13.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 91
4 14.05.2012 12.08.2012 13.08.2012 14.08.2012 91

5 13.08.2012 11.11.2012 12.11.2012 13.11.2012 91
6 12.11.2012 10.02.2013 11.02.2013 12.02.2013 91
7 11.02.2013 12.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 91
8 13.05.2013 11.08.2013 12.08.2013 13.08.2013 91
9 12.08.2013 10.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 91
10 11.11.2013 09.02.2014 10.02.2014 11.02.2014 91
11 10.02.2014 11.05.2014 12.05.2014 13.05.2014 91
12 12.05.2014 10.08.2014 11.08.2014 12.08.2014 91
13 11.08.2014 09.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 91
14 10.11.2014 08.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 91
15 09.02.2015 10.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 91
16 11.05.2015 09.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 91
17 10.08.2015 08.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 91
18 09.11.2015 07.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 91
Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.
Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий
(вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу
здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним,
неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні, нерообчі)
дні не нараховуються та не виплачуються.
Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
Заплановані відсотки
Відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі
16% (шістнадцять відсотків) річних у гривні.
Відсоткова ставка за облігаціями на п’ятий – восьмий, дев’ятий-дванадцятий,
тринадцятий-шістнадцятий та сімнадцятий-вісімнадцятий відсоткові періоди для облігацій
встановлюються Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не менше
3% (трьох відсотків) річних, та публікуються в тому ж самому виданні, в якому був
опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій в наступні терміни:
Періоди на які встановлюється ставка купону Дата до якої Емітент зобов’язується
опублікувати ставку
5 – 8 14.07.2012
9 - 12 13.07.2013
13-16 12.07.2014
17-18 11.07.2015
Власники облігацій можуть отримати інформацію про нову відсоткову ставку, яка
встановлена на відповідний відсотковий період, надіславши запит по факсу +38 (062) 30465-23 або листом на адресу Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174. Відповідь
надається за письмовим запитом власників облігацій у вигляді копії листа від імені
Емітента факсом або поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.
Метод розрахунку
Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кількість
днів у кожному відсотковому періоді складає 91 (дев’яносто один) день. При проведенні
всіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).
Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період,
розраховується за формулою:
Д=1000х%Ставка/100%х91/365;
Де:

Дохідi – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний (i-й) відсотковий період
(у гривнях), і = 1…18;
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Ті – тривалість відповідного (і-го) відсоткового періоду, і=1…18;
%Ставкаі – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсоткова
ставка на перший-четвертий відсоткові періоди дорівнює 16% (шістнадцять відсотків)
річних, ставка на інші відсоткові періоди встановлюється Емітентом в порядку та на
умовах визначених у п. 3.10.2. цього Проспекту емісії);
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї)
копійки за правилами математичного заокруглення.
Порядок виплати відсоткового доходу
Платіжний Агент на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії
«Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку
виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», за рахунок коштів Емітента
перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій згідно з вимогами
діючого законодавства України та умовами випуску облігацій.
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних щодо
реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена
виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента.
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює
виплату доходу після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій
повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та дані про реквізити, за
якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями.
Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата
відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового
законодавства України.
Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.
- Забезпечення за облігаціями серії Е немає, облігації є незабезпеченими;
- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.
Емітент не має скасованих випусків цінних паперів.
Емітент не має випусків цінних паперів, по яким не були виконані зобов’язання
належним чином внаслідок дефолту.
Забезпечення за облігаціями серії C оформлене договором добровільного
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з
страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія
«СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн.
(шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.
Найменування Страховика: товариство з додатковою відповідальністю “Страхова
компанія «СПІЧ».
Місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 101, тел. (8-062) 38115-62.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32123558.
Місце та дата проведення державної реєстрації Страховика: м. Донецьк, Виконавчий
комiтет Донецької мiської Ради, 02.07.2003 року.
Договір добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій від
11.12.2007 року № 466/07/П.
Станом на кінець звітного року емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у
процесі розміщення, немає.
Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у
наступному звітному році.
На внутрiшньому ринку торгiвля облігаціями ПрАТ "ДМЗ" серій D та E здiйснюється на
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", з якою укладено вiдповiдний договiр №
12/12/28 - 08 Л від 28.12.2012 року про включення цінних паперів до біржового реєстру
(серія D), та договiр № 12/12/28 - 07 Л від 28.12.2012 року про включення цінних паперів
до біржового реєстру (серія Е).

Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серія D, код
ODMZD) бездокументарної форми існування станом на 31.12.2012 року знаходяться в
біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.
Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з
купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за 2012 рік:
- загальний обсяг укладених угод за 2012 рік – 2 023 260,00 грн.;
- мінімальна ціна за 4 кв. 2012 р. – 1011,58 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 4 кв. 2012 р. – 1 011,68 грн. за 1 облігацію.
Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серій Е, код
ODMZE) бездокументарної форми існування станом на 31.12.2012 року знаходяться в
біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.
Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з
купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за 2012 рік:
- загальний обсяг укладених угод за 2012 рік – 1 990 480,00 грн.;
- мінімальна ціна за 4 кв. 2012 р. – 995,19 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 4 кв. 2012 р. – 995,29 грн. за 1 облігацію;
Товариство не є відкритим (публічним) акціонерним товариством.
13.5.
У 2010, 2011 та 2012 роках Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалося
рішення про виплату дивідендів акціонерам.
Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися у 2012 звітному році за
результатами 2011 року рішення про спрямування прибутку Товариства та виплату
дивідендів акціонерам не ухвалювалось. Виплати дивідендів акціонерам за результатами
2011 року не проводилось.
За результатами звітного періоду 2012 року, загальними зборами акціонерів від
25.02.2013 (протокол № 20) року на виплату дивидендів власникам простих іменних акцій
направлено 400 002 803,29 гривень, що становить 0,05129 гривень дивідендів на одну
просту акцію.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 04 березня
2013 року.
Дата початку виплати дивідендів 04 квітня 2013 року.
Інформація щодо облігацій підприємства:
Облігації серії С:
- вид - облігації підприємств;
- форма випуску - іменні, відсоткові;
- форма існування-бездокументарна;
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія С;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA 4000030035;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 17.01.2008р. №
07/2/08;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 600 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 600 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- розмір доходу, який підлягав виплаті та був виплачений за облігаціями випуску, у
грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію: 39,89грн.;
і в сукупності за всіма облігаціями випуску: 8 430 577,40грн.
Облігації серії D:
- вид - облігації підприємств;
- форма випуску - іменні, відсоткові;
- форма існування-бездокументарна;

- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія D;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000067417;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 27.05.2010р. №
31/2/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 140 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 140 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- розмір доходу, який підлягав виплаті та був виплачений за облігаціями випуску, у
грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію: 44,88грн.;
і в сукупності за всіма облігаціями випуску: 23 578 426,08грн.
Облігації серії Е:
- вид - облігації підприємств;
- форма випуску - іменні, відсоткові;
- форма існування-бездокументарна;
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія D;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000125843;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 22.07.2011р. №
95/2/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 100 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- розмір доходу, який підлягав виплаті та був виплачений за облігаціями випуску, у
грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію: 39,89грн.;
і в сукупності за всіма облігаціями випуску: 15 847 100,30грн.
Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889,
Місцезнаходження - вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AВ №498004, Назва
державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Дата видачі ліцензії або іншого документа - 19.11.2009р. Вид діяльності Депозитарна
діяльність депозитарію цінних паперів.
Рішення про обрання депозитарія ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск
акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію було прийнято
черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ" (Протокол № 15 від 31.08.2010 р.).
Договір № Е 219/10 від 25.01.2010 року.
Емітент не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України .
Емітент не має інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів).

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

ТОВ "СТАНДАРТАУДИТ"
Полосіна Л.М.

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій
річній інформації.
15.1.
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх
подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну
діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися
на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній
інформації.
15.2.
Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом
звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша
діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон’юнктуру ринку,
економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний
вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні
факти:
- ймовірне зниження цін на сировинні ресурси у світі та Україні, що дозволить
скоротити витрати на виробництво;
- зниження ставок рефінансування, стабілізація обмінного курсу гривні;
- зростання попиту на металопродукцію на світових ринках.
До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у
майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за
попередній звітний період, відносяться зниження попиту і цін на металургійну продукцію.
На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:
- світові фактори, які впливають на ціни на сталь, залізну руду і вугілля;
- нестабільність законодавчої бази;
- погіршення економічної ситуації в Україні;
- зміна податкової політики;
- форс-мажорні обставини.
На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у
керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою
діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію
компанії тощо) немає.
Також значна ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
15.3.
Основним напрямком розвитку діяльності в короткостроковому майбутньому є
збільшення обсягів виробництва продукції. Висока якість і широкий спектр
металопродукції, гнучка ресурсна політика забезпечує успішний розвиток компанії. В
середньо та довгострокових планах розширення клієнтської бази за рахунок розширення
ринків продажу. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: системне вивчення
кон’юнктури ринку; раціональна цінова політика. Фінансові ризики можуть бути викликані
інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, тощо. Вони можуть бути знижені
шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботи із
споживачами на умовах передплати.
15.4.

Плани на наступний рік нерозривно пов'язані з витратами на їх здійснення. Для
забезпечення доходів та реалізацію всього, що заплановано, необхідно заздалегідь
грамотно спланувати майбутні витрати і відмовитися від зайвих витрат.

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
16.1
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт - аудит"
Код за ЄДРПОУ: 23980886
Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати
України від 26.01.2001 р. за N 98.
Термін дії свідоцтва: до 04.11.2015 року.
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла
перевірку системи контролю якості: рішення АПУ №227/4 від 27.01.2011 р.
Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат
аудитора - Серія А № 002673, виданий за рішенням № 36 від 05.10.1995 р.,
Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 205/2 від
24.09.2009р. термін дії продовжено до 05 жовтня 2014 р.
Місцезнаходження: м. Донецьк – 17, вул. Овнатаняна, 4.
Телефон/факс: (062) 3858391 .
16.2.
Аудитора призначено Наглядовою радою. Протокол №1-2/13 від 08.01.2013 року.
16.3.
Інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових
осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) – відсутня.
16.4.
Аудит фінансової звітності емітента проводився аудиторською фірмою Товариство з
обмеженою відповідальністю “Стандарт - аудит". Товариство не має зведеної
(консолідованої) фінансової звітності емітента.
16.5.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства Наглядова рада обирає аудитора Товариства. Незалежним
аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової
особи Товариства, особа яка надає консультаційні послуги Товариству.
16.6.
Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі,
укладеним Товариством з аудиторською фірмою. Інші види послуг аудиторською фірмою
не надавались.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що
містяться у річній інформації.

Посада головного бухгалтера емітента

Генеральний директор-голова
правління
Шаповалов Олександр Володимирович
Директор дирекції обліку та звітності

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера
емітента

Реброва Олена Михайлівна

Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

30939178

1.1.2. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" металургійний завод"

1.1.3. Скорочене найменування (за
наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма
за КОПФГ

ПрАТ "ДМЗ"

1.1.5. Поштовий індекс

83062
Донецька
Ленінський
місто Донецьк
Івана Ткаченка
122

1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок

Акціонерне товариство

1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

Серія АО1 №715829
09.08.2002
Виконавчий комітет Донецької міської ради
77988458.43
77988458.43

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"

335593

26006198028081 в гривні

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"

335593

26009184028081 в доларах США

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"

335593

26003197828081 в ЄВРО

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"

335593

26002181028081

Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ
Банк"

321767

26007010013821 в гривні

Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ
Банк"

321767

26007010013821 в доларах США

Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ
Банк"

321767

26007010013821 в ЄВРО

Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ
Банк"

321767

26007010013821 в рублях

ПАТ "Укрсиббанк"

351005

26006179146100 в гривні

ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"

335076

260087691 в гривні

ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"

335076

260087691 в доларах

ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"

335076

260087691 в ЄВРО

в російських
рублях

ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"

335076

260087691 в RUB

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

24.10

Неспеціалізована оптова торгівля

46.90

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.20

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30

Відновлення відсортованих відходів

38.32

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата
визначення
або
поновлення
рейтингової
оцінки
емітента або
цінних
паперів
емітента

Рівень
кредитного
рейтингу
емітента або
цінних
паперів
емітента

1

2

3

4

2. Інформація про дивіденди
За період, що передував
звітному

За звітний період

1
Сума нарахованих дивідендів, грн

за простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

2

3

4

5

400002803.29

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн

0.05129

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн

0

0

0

0

Виплачено дивідендів на одну
акцію, грн

0

0

0

0

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

1
Товариство з
додатковою
відповідальністю
"Страхова компанія
"СПІЧ"

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження,
міжміський код та
телефон, факс

Вид
діяльності

2

3

4

5

Товариство з
додатковою
відповідальністю

83000 м.Донецьк
32123558 вул.Постишева,
буд.101

Страхова
діяльність

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

Д
в
лі

ін
док

6

-

14.

Діяльність у
сфері
бухгалтерського обліку та
аудиту

26.

Товариство з
Товариство з
обмеженою
обмеженою
відповідальністю АФ
відповідальністю
"ПрайсвотерхаусКуперс"

21603903

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
<ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС>

Фондова біржа

Україна,01601,
м.Київ,
21672206
вул.Шовковична,
буд.42/44

Фондова біржа

-

05.

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
<ФОНДОВА БІРЖА
ПЕРСПЕКТИВА>

Фондова біржа

49000.
33718227 м.Дніпропетровськ,
вул.Леніна, 30

Фондова біржа

-

24.

01042. м.Київ,
37956893 вул.Чигоріна, б.18,
прим.225

Професійна
діяльність на
ринку цінних
паперівдепозитарна
діяльність
зберігача
цінних паперів

-

01.

Товариство з
ТОВ "Глобал кастодіан" обмеженою
відповідальністю

01032 м.Київ,
вул.Жилянська,75

ПАТ "Кредитпромбанк"

Акціонерне
товариство

01014, м.Київ
21666051 бульв.Дружби
народів,38

Професійна
діяльність на
ринку цінних
паперівдепозитарна
діяльність
зберігача
цінних паперів

-

08.

ТОВ "Стандарт-аудит"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

83017, м.Донецьк,
23980886
вул.Овнатаняна, 4

Діяльність у
сфері
бухгалтерського
обліку

26.

Акціонерне
товариство

Професійна
діяльність на
фондовому
04107 Київ, Тропініна, ринку35917889
7г
депозитарна
діяльність
депозитарію
цінних паперів

ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарій цінних
паперів"

-

19.

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які
надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

11.10.2010 № 857/1/10 ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
папера

4

5

UA4000094395 прості

Форма
існування

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

6

7

8

бездокументарна іменні

К

0.01

77

В
с
об
(

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

27.05.2010 31/2/10

ДКЦПФР

1000

140000 бездокументарна іменні

140000000

17.01.2008 07/2/08

ДКЦПФР

1000

600000 бездокументарна іменні

600000000

22.07.2011 95/2/11

ДКЦПФР

1000

100000 бездокументарна іменні

100000000

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата
погаше
обліга
9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на

Умови обігу та погашення

Найм
нуван
товар
(послу
під як
здійсне
випус
9

звітну дату
(грн)
1

2

3

4

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків
сертифікатів цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

-

Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

17.01.2008 07/2/08

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

Товариство з додатковою
відповідальністю "Страхова
компанія "СПІЧ"

32123558

83000, м. Донецьк, вул.
Постишева, 101

Забезпечення за облігаціями серії C оформлене договором добровільного
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з
страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія
«СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн.
(шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.
Найменування Страховика: товариство з додатковою відповідальністю “Страхова
компанія «СПІЧ».
Місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 101, тел. (8-062) 38115-62.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32123558.
Місце та дата проведення державної реєстрації Страховика: м. Донецьк, Виконавчий
комiтет Донецької мiської Ради, 02.07.2003 року.
в) реквізити документів, що підтверджують страхування ризиків непогашення основної
суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями;
Договір добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій від
11.12.2007 року № 466/07/П.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

1
1. Виробничого
призначення

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

2

3

4

5

6

7

1507819

1676572

-

-

1507819

1676572

будівлі та споруди

730600

835535

-

-

730600

835744

машини та
обладнання

598891

669628

-

-

598891

669654

транспортні засоби

155839

148344

-

-

155839

148139

інші

22489

23065

-

-

22489

23035

2. Невиробничого
призначення

45176

137085

-

-

45176

137085

будівлі та споруди

42330

121038

-

-

42330

120829

1102

11656

-

-

1102

11630

521

301

-

-

521

506

1223

4090

-

-

1223

4120

1552995

1813657

-

-

1552995

1813657

машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний рік

За рік, що передував звітному

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів
Статутний капітал
Скоригований статутний
капітал

Опис*

Висновок**

3486783

3037152

77988

77988

-

-

Всього активів за 2012р складає
12205715тис.грн. Поточні
зобов'язання складають
3808886тис.грн Довгострокові
зобов'язання складають
4833441тис.грн. Забеспечення
майбутніх витрат і платежів
складають 76605тис.грн.
Розрахункова вартість чистих
активів складає 3486783тис.грн.
Методика розрахунку вартості
чистих активів емітента за звітний
рік: Вартість чистих активів
дорівнює суму всіх активів за
мінусом поточних зобов'язань,
довгострокових зобов'язань та
забеспечення майбутніх витрат і
платежів

Всього активів за 2011р складає
12437744тис.грн. Поточні
зобов'язання складають
4727401тис.грн Довгострокові
зобов'язання складають
4597357тис.грн. Забеспечення
майбутніх витрат і платежів
складають 75834тис.грн.
Розрахункова вартість чистих
активів складає 3037152тис.грн.
Методика розрахунку вартості
чистих активів емітента за звітний
рік: Вартість чистих активів
дорівнює суму всіх активів за
мінусом поточних зобов'язань,
довгострокових зобов'язань та
забеспечення майбутніх витрат і
платежів

Відповідно до вимог
законодавства вартість чистих
активів за 2012р перевищує
статутний капітал

Відповідно до вимог
законодавства вартість чистих
активів за 2012р перевищує
статутний капітал

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного
періоду
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

21.11.2012

22.11.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

22.11.2012

22.11.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

28.12.2012

08.01.2013

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

Фінансова звітність

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010

4634

4178

первісна вартість

011

8677

9233

накопичена амортизація

012

4043

5055

020

656745

700786

залишкова вартість

030

1552995

1813657

первісна вартість

031

2186908

2606033

знос

032

633913

792376

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

040

-

-

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

045

443312

460803

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

444117

433316

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

98588

89485

Гудвіл

065

-

Інші необоротні активи

070

-

Гудвіл при консолідації

075

-

Усього за розділом I

080

3200391

3502225

500797

482100

II. Оборотні активи:
Виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

40719

76144

Готова продукція

130

267503

195617

Товари

140

723119

481679

Векселі одержані

150

1031146

973853

160

4668218

4151831

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

161

4679524

4164508

резерв сумнівних боргів

162

(11306)

(12677)

з бюджетом

170

308912

349146

за виданими авансами

180

1357750

1803581

з нарахованих доходів

190

1592

4392

із внутрішніх розрахунків

200

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

183344

97415

Поточні фінансові інвестиції

220

88831

11123

в національній валюті

230

1376

22510

- у т.ч. в касі

231

52

33

в іноземній валюті

240

28967

32724

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи

34963

21347

Усього за розділом II

260

250

9237237

8703462

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

116

28

Баланс

280

12437744

12205715

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал

300

77988

77988

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

19497

19497

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2939667

3389298

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

3037152

3486783

Усього за розділом I

380

Частка меншості

385

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

75834

76605

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає
виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування1

420

-

-

75834

76605

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

4368349

4714124

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

217512

110108

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III

470
480

11496

9209

4597357

4833441

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

76605

165558

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

759738

892454

Векселі видані

520

62

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3105353

2001760

з одержаних авансів

540

416551

477007

з бюджетом

550

69447

8098

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

26391

11896

з оплати праці

580

33376

31926

з учасниками

590

94829

77770

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

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

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

145049

142417

4727401

3808886

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

12437744

12205715

1

З рядка 420 графа 4

Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній
період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

20187225

24940392

Податок на додану вартість

015

(2049973)

(2474555)

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(3)

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

18137249

22465837

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(15411331)

(18118036)

прибуток

050

2725918

4347801

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

633269

449328

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

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(832046)

(747071)

Витрати на збут

080

(942693)

(1311149)

Інші операційні витрати

090

(583394)

(680300)

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

091

-

-

прибуток

100

1001054

2058609

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

36400

39368

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

Інші доходи

1

130

374348

233050

Фінансові витрати

140

(428251)

(501326)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(405695)

(212425)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

прибуток

170

577856

1617276

збиток

175

-

-

176

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:

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

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

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

128225

431450

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

прибуток

190

449631

1185826

збиток

195

-

-

доходи

200

-

-

витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:
205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частка меншості

215

-

-

прибуток

220

449631

1185826

збиток

225

-

-

226

-

-

Матеріальні затрати

230

9635126

10786594

Витрати на оплату праці

240

838193

776719

Відрахування на соціальні заходи

250

252954

225967

Амортизація

260

173473

143067

Інші операційні витрати

270

1575910

2179746

Разом

280

12475656

14112093

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Чистий:

Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

19133601

22325619

Погашення векселів одержаних

015

1845

18000

Покупців і замовників авансів

020

1766334

2163960

Повернення авансів

030

2936852

1349155

Установ банків відсотків за поточними
рахунками

035

183

18

Бюджету податку на додану вартість

040

1002640

1189750

Повернення інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)

045

142

25000

Отримання субсидій, дотацій

050

-

-

Цільового фінансування

060

-

-

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

2755

2065

Інші надходження

080

8695158

8434885

Товарів (робіт, послуг)

090

(17829851)

(20545663)

Авансів

095

(5277179)

(3654126)

Повернення авансів

100

(179665)

(493551)

Працівникам

105

(682036)

(612860)

Витрат на відрядження

110

(37039)

(33988)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

-

(8)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(221409)

(190122)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(275558)

(247747)

Зобов'язань з інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)

130

(194998)

(180290)

Цільових внесків

140

(39514)

(37944)

Інші витрачання

145

(8708059)

(8774221)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

94202

737932

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної
діяльності

170

94202

737932

фінансових інвестицій

180

99654

81390

необоротних активів

190

174218

10141

майнових комплексів

200

-

-

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Реалізація:

Отримані:
відсотки

210

-

-

дивіденди

220

1405

1404

230

43780

176019

фінансових інвестицій

240

14167

21724

необоротних активів

250

287015

284350

майнових комплексів

260

-

-

Інші платежі

270

2870

191754

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

15005

(228874)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

300

15005

(228874)

Надходження власного капіталу

310

-

-

Отримані позики

320

1254521

3269247

Інші надходження

330

-

-

Погашення позик

340

(1250046)

(3795124)

Сплачені дивіденди

350

(17059)

(77885)

Інші платежі

360

(72683)

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

(85267)

(603762)

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

390

(85267)

(603762)

Чистий рух коштів за звітний період

400

23940

(94704)

Залишок коштів на початок року

410

30343

126636

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

420

951

(1589)

Залишок коштів на кінець року

430

55234

30343

Інші надходження
Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на
початок року

010

77988

-

-

-

19497

2939667

Коригування:
Зміна облікової
політики

020

-

-

-

-

-

Виправлення
помилок

030

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

77988

-

-

-

19497

Скоригований
залишок на
початок року

050

2939667

Переоцінка
активів:
Дооцінка
основних засобів

060

-

-

-

-

-

Уцінка основних
засобів

070

-

-

-

-

-

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

-

-

-

-

-

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

-

-

-

-

-

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

-

-

-

-

-

Уцінка
нематеріальних
активів

110

-

-

-

-

-

Використання
дооцінки
необоротних
активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток
(збиток) за
130
звітний період
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

140

-

-

-

-

-

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

-

-

-

-

-

449631

Відрахування до
резервного
капіталу

160

-

-

-

-

-

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

170

-

-

-

-

-

Внески до
капіталу

180

-

-

-

-

-

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

-

-

-

-

-

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

200

-

-

-

-

-

Викуп акцій
(часток)

210

-

-

-

-

-

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220

-

-

-

-

-

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230

-

-

-

-

-

Вилучення
частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

-

-

-

-

-

Списання
невідшкодованих
збитків

260

-

-

-

-

-

Безкоштовно
отримані активи

270

-

-

-

-

-

Інші зміни

280

-

-

-

-

-

Внески
учасників:

Вилучення
капіталу:

Інші зміни в
капіталі:

Разом змін в
капіталі

290

-

-

-

-

-

449631

Залишок на
кінець року

300

77988

-

-

-

19497

3389298

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

I. Нематеріальні активи
Залишок на
початок року

Переоцінка
(дооцінка+, уцінка-)

Вибуло за рік

Групи
нематеріальних
активів

Код
рядка

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

первісної
(переоціненої)
вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Права
користування
природними
ресурсами

010

2929

1854

-

-

-

-

-

Права
користування
майном

020

-

-

-

-

-

-

-

Права на
комерційні
позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти
промислової
власності

040

2481

738

197

-

-

88

65

Авторське право
та суміжні з ним
права

050

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

Інші
нематеріальні
активи

070

3267

1451

447

-

-

-

-

Разом

080

8677

4043

644

-

-

88

65

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

Із рядка 080 графа
14

Із рядка 080 графа
5
Із рядка 080 графа
15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань (084)
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності (085)

-

Нара
ам
зац

II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

1

Залишок на
початок року
Код
рядка

2

Надійшло
за рік

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

3

4

5

Переоцінка
(дооцінка+,
уцінка-)
первісної
(переоціненої)
вартості
6

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації за рік

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

7

8

9

10

Земельні
ділянки

100

19

-

30730

-

-

-

-

-

Інвестиційна
нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120

924412

151501

189826

-

-

2004

971

35880

Машини та
обладнання

130

974310

374317

193106

-

-

14924

9719

106609

Транспортні
засоби

140

205620

49260

6198

-

-

638

432

13707

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150

45280

21785

9845

-

-

853

655

6173

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні
насадження

170

144

42

-

-

-

5

2

7

Інші основні
засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні
фонди

190

257

257

30

-

-

5

5

30

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200

36568

36568

10562

-

-

2866

2866

10562

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210

70

-

127

-

-

-

-

136

Природні
ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна
тара

230

144

143

-

-

-

4

4

-

Предмети
прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250

84

40

-

-

-

-

-

13

Разом

260

2186908

633913

440424

-

-

21299

14654

173117

З рядка 260 графа
14

З рядка 260 графа
8

З рядка 260 графа
5
Вартість основних
засобів, що взяті в
операційну оренду
З рядка 260 графа
15
З рядка 105 графа
14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих
основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій (2651)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування (266)
(267)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності (268)
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою
вартістю (269)

270119
5910
-

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1

Код
рядка

За рік

На кінець
року

2

3

4

Капітальне будівництво

280

812936

621016

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

149150

70666

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
активів

300

9909

3715

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

3476

5389

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних
активів

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340

975471

700786

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

18051

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець
року
довгострокові

На кінець
року
поточні

1

2

3

4

5

А.Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в:
асоційовані підприємства

350

-

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

4896

57564

-

акції

390

17221

402589

-

облігації

400

-

-

-

інші

410

65161

650

11123

Разом (розд. А + розд. Б)

420

87278

460803

11123

Б.Інші фінансові інвестиції в:

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові
інвестиції відображені:

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

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:

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

460803
11123
-

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

8601

6260

Операційна курсова різниця

450

65675

79734

Реалізація інших оборотних активів

460

257444

246939

Штрафи, пені, неустойки

470

13098

1268

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціальнокультурного призначення

480

72

20500

Інші операційні доходи і витрати

490

288379

228693

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

x

10695

непродуктивні витрати і втрати

492

x

2218

асоційовані підприємства

500

-

-

дочірні підприємства

510

-

-

спільну діяльність

520

-

-

Дивіденди

530

1497

x

Проценти

540

x

362514

Фінансова оренда активів

550

-

-

Інші фінансові доходи і витрати

560

34903

83788

Реалізація фінансових інвестицій

570

65000

65000

Доходи від об'єднання підприємств

580

-

-

Результат оцінки корисності

590

-

-

Неопераційна курсова різниця

600

111630

132435

Безоплатно одержані активи

610

-

x

Списання необоротних активів

620

x

27907

Інші доходи і витрати

630

197718

180353

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

В. Інші фінансові доходи і витрати

Г. Інші доходи і витрати

З рядків 540560 графа 4

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами,
послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
у % (632)
фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної
діяльності (633)

-

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1

Код
рядка

На кінець року

2

3

Каса

640

35

Поточний рахунок у банку

650

30855

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

24318

Грошові кошти в дорозі

670

26

Еквіваленти грошових коштів

680

-

Разом

690

55234

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
(691)

-

VII. Забезпечення і резерви
Збільшення за звітний рік
Види
забезпечень і
резервів

Код
рядка

Залишок
на
початок
року

нараховано
(створено)

1

2

3

4

додаткові
відрахування

Використано
у звітному
році

Сторновано
невикористану
суму у
звітному році

5

6

7

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710

75834

98254

477

92060

5900

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов'язань

730

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов'язань
щодо
обтяжливих
контрактів

750

-

-

-

-

-

760

-

-

-

-

-

770

-

-

-

-

-

Резерв
сумнівних боргів

775

186775

10695

-

1451

5434

Разом

780

262609

108949

477

93511

93511

Су
очіку
відшко
витрат
сторон
врахов
оц
забезп

VIII. Запаси

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість
на кінець
року

1

2

3

Сировина і матеріали

800

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо

Переоцінка за рік
збільшення
чистої
вартості
реалізації *

уцінка

4

5

231552

-

-

810

9065

-

-

820

33173

-

-

Тара і тарні матеріали

830

68

-

-

Будівельні матеріали

840

-

-

-

Запасні частини

850

187824

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-

-

-

Поточні біологічні активи

870

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

20418

-

-

Незавершене виробництво

890

76144

-

-

Готова продукція

900

195617

-

-

Товари

910

481679

-

-

Разом

920

1235540

-

-

З рядка 920 графа 3 Балансова
вартість запасів:

Активи на відповідальному зберіганні
З рядка 275 графа 4 Балансу

відображених за чистою вартістю реалізації
(921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
(позабалансовий рахунок 02) (925)
запаси, призначені для продажу (926)

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

7321
1159397
165406
28

IX. Дебіторська заборгованість
у т. ч. за строками
непогашення

Найменування показника

Код
рядка

Всього
на
кінець
року

1

2

3

4

до 12
місяців

від 12
до 18
місяців

від 18
до 36
місяців

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

940

4164508

4151488

12396

623

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

97415

97350

42

23

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

2
1908360

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1

Код
рядка

Сума

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

1959

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

7

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

980

3166

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

Код
рядка

Сума

2

3

1110

-

валова замовників

1120

-

валова замовникам

1130

-

з авансів отриманих

1140

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

1160

-

Заборгованість на кінець звітного року:

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток

Код
рядка

Сума

2

3

1210

119122

на початок звітного року

1220

98588

на кінець звітного року

1225

89485

на початок звітного року

1230

-

на кінець звітного року

1235

-

1240

128225

1241

119122

зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів

1242

9103

збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов`язань

1243

-

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-

1251

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів

1252

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов`язань

1253

-

Відстрочені податкові активи:

Відстрочені податкові зобов`язання:

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток

у тому числі:
поточний податок на прибуток

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1

Код
рядка

Сума

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

174194

Використано за рік - усього

1310

171220

1311

83389

1312

86802

з них машини та обладнання

1313

71184

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

195

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-

1316

834

1317

-

у тому числі:
будівництво об`єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю
Групи
біологічних
активів

Код
рядка

1

2

залишок на початок
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

3

4

надійшло
за рік
5

вибуло за рік
первісна
вартість

накопичена
амортизація

6

7

нараховано
амортизації
за рік
8

9

Довгострокові
біологічні
активи усього

1410

-

-

-

-

-

-

в тому числі:
робоча
худоба

1411

-

-

-

-

-

-

продуктивна
худоба

1412

-

-

-

-

-

-

багаторічні
насадження

1413

-

-

-

-

-

-

1414

-

-

-

-

-

-

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415

-

-

-

-

-

-

Поточні
біологічні
активи усього

1420

-

x

-

-

x

x

в тому числі:
тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421

-

x

-

-

x

x

біологічні
активи в стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)

1422

-

x

-

-

x

x

1423

-

x

-

-

x

x

інші поточні
біологічні
активи

1424

-

x

-

-

x

x

Разом

1430

-

-

-

-

-

-

З рядка 1430
графа 5 і графа 14
З рядка 1430
графа 6 і графа 16
З рядка 1430
графа 11 і графа
17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового
фінансування (1431)
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість
біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій
(1432)
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують
передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

втрати
зменш
корисн

-

-

-

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

Найменування
показника

1

Код
рядка

2

Результат від
первісного
визнання

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов`язані з
біологічними
перетвореннями

дохід

витрати

3

4

5

6

Уцінка

Виручка
від
реалізації

7

8

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього

1500

-

-

-

-

-

-

у тому числі: зернові і
зернобобові

1510

-

-

-

-

-

-

з них: пшениця

1511

-

-

-

-

-

-

соя

1512

-

-

-

-

-

-

соняшник

1513

-

-

-

-

-

-

ріпак

1514

-

-

-

-

-

-

цукрові буряки
(фабричні)

1515

-

-

-

-

-

-

картопля

1516

-

-

-

-

-

-

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517

-

-

-

-

-

-

інша продукція
рослинництва

1518

-

-

-

-

-

-

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519

-

-

-

-

-

-

Продукція та
додаткові активи
тваринництва усього

1520

-

-

-

-

-

-

у тому числі: приріст
живої маси - усього

1530

-

-

-

-

-

-

з нього: великої
рогатої худоби

1531

-

-

-

-

-

-

свиней

1532

-

-

-

-

-

-

молоко

1533

-

-

-

-

-

-

вовна

1534

-

-

-

-

-

-

яйця

1535

-

-

-

-

-

-

інша продукція
тваринництва

1536

-

-

-

-

-

-

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537

-

-

-

-

-

-

продукція рибництва

1538

-

-

-

-

-

-

1539

-

-

-

-

-

-

1540

-

-

-

-

-

-

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом

Собів
реа

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменува
Найменування показника

1

Код
рядка
2

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

3

4

5

6

7

8

1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них

010

-

-

-

-

-

зовнішнім покупцям

011

-

-

-

-

-

іншим звітним сегментам

012

-

-

-

-

-

інші операційні доходи

013

-

-

-

-

-

Фінансові доходи звітних сегментів, з них:

020

-

-

-

-

-

доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються
звітного сегмента

021

-

-

-

-

-

інші фінансові доходи

022

-

-

-

-

-

Інші доходи

030

-

-

-

-

-

Усього доходів звітних сегментів

040

-

-

-

-

-

Нерозподілені доходи, з них

050

x

x

x

x

x

доходи від операційної діяльності

051

x

x

x

x

x

фінансові доходи

052

x

x

x

x

x

надзвичайні доходи

053

x

x

x

x

x

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) іншим звітним сегментам

060

-

-

-

-

-

Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)

070

-

-

-

-

-

080

-

-

-

-

-

зовнішнім покупцям

081

-

-

-

-

-

іншим звітним сегментам

082

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

090

-

-

-

-

-

Витрати на збут

100

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

110

-

-

-

-

-

Фінансові витрати звітних сегментів, з них:

120

-

-

-

-

-

втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна
віднести до звітного сегмента

121

-

-

-

-

-

122

-

-

-

-

-

Інші витрати

130

-

-

-

-

-

Усього витрат звітних сегментів

140

-

-

-

-

-

Нерозподілені витрати, з них

150

x

x

x

x

x

адміністративні, збутові та інші витрати операційної
діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151

x

x

x

x

x

фінансові витрати

152

x

x

x

x

x

надзвичайні витрати

153

x

x

x

x

x

податок на прибуток

154

x

x

x

x

x

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них

мину
рі

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг):

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) іншим звітним сегментам

160

-

-

-

-

-

Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)

170

-

-

-

-

-

3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р.
140)

180

-

-

-

-

-

4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р.
070 - р. 170)

190

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

201

-

-

-

-

-

202

-

-

-

-

-

203

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

220

x

x

x

x

x

221

x

x

x

x

x

222

x

x

x

x

x

223

x

x

x

x

x

224

x

x

x

x

x

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

242

-

-

-

-

-

243

-

-

-

-

-

244

-

-

-

-

-

260

x

x

x

x

x

261

x

x

x

x

x

262

x

x

x

x

x

263

x

x

x

x

x

264

x

x

x

x

x

270

-

-

-

-

-

5. Активи звітних сегментів, з них

Нерозподілені активи, з них

Усього активів підприємства
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них

Нерозподілені зобов`язання, з них

Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260)

240

7. Капітальні інвестиції

280

-

-

-

-

-

8. Амортизація необоротних активів

290

-

-

-

-

-

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменува
Найменування показника

1

Код
рядка
2

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

3

4

5

6

7

8

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям

300

-

-

-

-

-

Балансова вартість активів звітних сегментів

310

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції

320

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

340

-

-

-

-

-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

мину
рі

(виробничий, збутовий)

Найменува
Найменування показника

1

Код
рядка
2

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

3

4

5

6

7

мину
рі

8

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям

350

-

-

-

-

-

Балансова вартість активів звітних сегментів

360

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції

370

-

-

-

-

-

380

-

-

-

-

-

390

-

-

-

-

-

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п

Рік

Чергові збори

Позачергові збори

1

2

3

4

1

2010 1

1

2

2011 1

1

3

2012 1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в
загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для
участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності
нагляду)?

Акціонери, які володіють
у сукупності 10 і більше
відсотків

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

Бюлетенями (таємне
голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)

затвердження значних
правочинів
Ні

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?

51

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)

комітетів не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або
відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть
Ні
необхідне)
Яким чином визначається розмір винагороди членів
наглядової ради?
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
Інші (запишіть)

члени наглядової ради
винагороди не утримували

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

v

Інші (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради,
яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну

v
Так

комісію? (вкажіть необхідне)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

3
1

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

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

2

3

4

1
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова
наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій
раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами

v

v

v

Інше (запишіть)

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?

1

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

2

3

4

5

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

v

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

v

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

v

Обрання та відкликання голови
виконавчого органу

v

Обрання та відкликання членів
виконавчого органу

v

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

v

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

v

Обрання голови та членів ревізійної
комісії

v

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

v

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

v

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

v

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

v

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних акцій

v

Затвердження аудитора

v

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму
та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію

Так
Так
v
v
v
v
v

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

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

1
Фінансова
звітність,
результати
діяльності
Інформація
про
акціонерів,
які
володіють
10
відсотками
та більше
статутного
капіталу

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Інформація
публікується в
офіційному
друкованому
виданні,
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
веб-сторінці
акціонерного
товариства

2

3

4

5

6

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Інформація
про склад
органів
товариства

v

v

v

v

Статут та
внутрішні
документи

v

v

v

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

v

v

v

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до
Ні
міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки
акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Раз на рік
(вкажіть необхідне)
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть
необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох
років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?

Наглядова
рада
Так

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

v

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

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

v

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього
разу?
З власної ініціативи

v

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного
управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

v
v

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

v

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів

v

суду
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління
оприлюднено.

Ні

Ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Звіт про корпоративне управління*
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

