Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
В.о.Генерального
директора - голови
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30939178
4. Місцезнаходження
Донецька , Ворошиловський, 83062, Донецьк, Iвана Ткаченка, 122
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (062) 210-16-33 +38 (062) 210-10-59
6. Електронна поштова адреса
office@donetsksteel.com

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

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР № 82 (1835)

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

dmz.donetsksteel.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiї про вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не
надано у зв’язку iз вiдсутнiстю подiй щодо створеннi юридичних осiб за
участю емiтента в звiтному перiодi.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний
перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря " - в органiзацiйнiй
структурi емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не
користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися
та не сплачувалися.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших
цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних
цiнних паперiв не реєструвалось.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний
перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим
розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть
вiдповiдно до МСБО.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, та
сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя АВ №89556
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2002
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
77988458.43
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
10386
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється акцiонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Вiддiлення "Донецька регiональна дирекцiя ПАТ ВТБ Банк"
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26007010013821
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Вiддiлення "Донецька регiональна дирекцiя ПАТ ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767

6) поточний рахунок
26007010013821
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Опис

Нацiональна
комiссiя
АГ
05.01.2012
регулювання
№578411
електроенергетики
України

Лiцензiя потрiбна для постачання природного газу
споживачам

АГ №
599181

Медична практика
Опис

Проведення дезiнфiкацiї, дезiнсекцiйних, дератизативних
робiт
Опис

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

Опис

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту
чорних металiв
Опис

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту
кольорових металiв
Опис

04.01.2017

Мiнiстерство
14.11.2011 охорони здоров`я Необмежена
України

Лiцензiя потрiбна для ведення медичної практики в
медичних пунктах на виробництвi.

Мiнiстерство
АВ
10.02.2010 охорони здоров`я Необмежена
№526272
України
Лiцензiя потрiбна для проведення дезiнфiкацiї,
дезiнсекцiйних, дератизативних робiт

Нацiональна
комiссiя
АГ
16.06.2011
регулювання
№578460
електроенергетики
України

15.06.2014

Лiцензiя потрiбна для постачання електричної енергiї
стороннiм споживачам, що розташованi на рериторiї
пiдприємства. Пiсля закiнчення дiї планується
продовження термiну.

АВ №
580945

24.05.2011

Мiнiстерство
промислової
Необмежена
полiтики України

Лiцензiя потрiбна для заготiвлi, переробки,
металургiйної переробки металобрухту чорних металiв

АГ
24.05.2011
№580937

Мiнiстерство
промислової
Необмежена
полiтики України

Лiцензiя необхiдна для заготiвлi, переробки,
металургiйної переробки металобрухту кольорових
металiв

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

Опис

Надання послуг, пов`язаних з охороною державної та iншої
власностi
Опис

АВ №
577938

Iнспекцiя
державного
архiтектурно31.05.2011
будiвельного
контролю у
Донецькiй областi

Лiцензiя потрiбна для господарської дiяльностi,
пов`язанної iз створенням об`єктiв архiтектури

АВ №
582428

Мiнiстерство
13.07.2011 внутрiшнiх справ Необмежена
України

Використовується для охорони об`єктiв на фiлiї
"Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"металургiйний комплекс"

АЕ
08.07.2013
№263636

Ветеринарна практика

Опис

Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадицiйних або
поновлювальних джерел енергiї

02.02.2015

Управлiння
ветеринарної
Необмежена
медицини в
Донецькiй областi

Срок закiнчення дiї ще не наступив. Лiцензiя потрiбна
для ведення ветеринарної практики.

Нацiональна
комiссiя
АГ
06.10.2011
регулювання
№500443
електроенергетики
України

05.10.2016

Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергiї на
Опис теплоелектроцентралях та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї

Нацiональна
комiссiя
АГ
06.10.2011
регулювання
№578303
електроенергетики
України

Постачання теплової енергiї

Опис

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя, знищення,
використування прекурсорiв

Опис

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв
залiзничним транспортом
Опис

05.10.2016

Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергiї.

АГ
06.12.2011
№576922

Державна служба
України з
контролю за
наркотиками

09.12.2016

Лiцензiя потрiбна для використання знеболююючих
препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам
заводу при отриманнi виробничих травм.

АВ №
548936

24.05.2011

Мiнiстерство
транспорту та
зв`язку України

Необмежена

Лiцензiя потрiбна для надання послуг з перевезення

залiзничним транспортом

Роздрiбна торгiвля алкогольними i табачними товарами

Регiональне
управлiння
Департаменту
АЕ
контроля за
25.09.2013
№325873
виробництвом i
оборотом спирту,
алкогольних
напоїв i

25.09.2014

Використовується на фiлiї "Металургiйний комплекс"
ПрАО "Донецьксталь"- металургiйний завод" в кафе по
Опис
адресу вул.Ткаченко, 122. Пiсля закiнчення дiї
планується продовження термiну.

Надання послуг з перевезення пасажирiв та небезпечних
вантажiв автомобiльним транспортом
Опис

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку

Опис

Використання джерел iонiзiрующого випромiнювання

Опис

АГ
16.11.2011
№591985

Опис

Необмежена

Лiцензiя потрiбна для надання послуг з перевезення
пасажирiв та небезпечних вантажiв автомобiльним
транспортом.

АВ
15.12.2011
№593164

Нацiональна
комiсiя з питань
регулювання
зв`язку України

14.12.2016

Лiцензiя потрiбна для надання послуг фiксованого
мiсцевого телефонного зв`язку

АБ
30.11.2011
№112909

Держкомiтет
ядерного
регулювання
України

30.11.2016

Лiцензiя потрiбна для експлуатацiї приборiв, що є
джерелами iонозiрующого випромiнювання в
технологiчних процесах

АЕ
16.12.2013
№355540

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Мiнистерство
транспорту та
зв`язку України

Головне
управлiння
Мiндоходiв у
Донецькiй областi

16.12.2014

Використовується в торгiвельному центрi "Нiкольский"
(м.Донецьк, вул.Челюскiнцев, буд.174). Пiсля
закiнчення дiї планується продовження термiну.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

FINTEST TRADING CO
LIMITED (акцiонер)

HE 51541

1070Кiпр Нiкосiя Каллiполеос
Дамаскiноу 1 Вiоларiс Коурт 3
п оф 302

100

ТОВ "Укрпромiнвест"
(засновник)

30600435

83001Україна м.Донецьк
вул.Челюскiнцiв, 174

0.00

Компанiя "INDTEC
FINANCE B. V."
(засновник)

-

-Нiдерланди Хоофддорп
Полярiсавеню 45, 2132 JH

0.00

ВАТ "Донецький
металургiйний завод"
(засновник)

00191164

83062Україна м.Донецьк вул.
Iвана Ткаченка,122

0.00

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, які належать засновнику та/або
який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи
Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлатов Юрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 112225 27.11.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в мiстi Донецьку
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчив Горлiвську фiлiю Донецького полiтехничного iнституту, автомобiлi та
автомобiльне господарство
6) стаж керівної роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "Група "Енерго"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.02.2013 на 3 роки
9) Опис
Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Наглядової ради, а саме:
1) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про
їх виконання;
2) здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
3) припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови

Правлiння та членiв Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання
особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора - голови Правлiння або
члена Правлiння;
4) прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та
членiв Правлiння;
5) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення
про випуск власних акцiй;
6) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури
Товариства;
7) погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься
акцiонерами в якостi оплати за акцiї Товариства;
8) визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння
Товариства, а також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
9) визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
10) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
11) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
12) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
призначення Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу
органiзацiйного комiтету, визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
13) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
14) прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
15) прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
16) прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi
строки;
17) вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх
наступного перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;
18) прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
19) визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
20) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на
наступний рiк;
21) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та
покриття збиткiв, розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на
затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
22) прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у
випадку якщо без такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської
дiяльностi Товариства;
23) погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
24) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
25) прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
26) визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах
управлiння iнших юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
27) прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх
складу;
28) прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
29) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
30) прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
31) встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння
Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
32) прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на
суму, що становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
33) прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських
товариствах i iнших юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а
також прийняття рiшення про вихiд зi складу їх учасникiв;
34) прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи
рухоме, нерухоме майно i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш
нiж 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
35) визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
36) порушення справи про службове розслiдування ймовiрного або виявленого зловживання
Генеральним директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
37) прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй
Товариства, згiдно з чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень,
але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
38) обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв
Наглядової ради;
39) погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння
корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю
Товариства;
40)прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Винагороду, як Голова Наглядової ради у 2013 роцi не отримував. Посадова особа не має
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 41 рiк. Перебував на
посадах: заступника генерального директора, генерального директора.
В наступний час обiймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний
завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльяшов Михайло Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 674325 11.06.1997 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя та комплексна механiзацiя
пiдземної розробки родовищ пiдземних копалин, доктор технiчних наук
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано

25.02.2013 на 3 роки
9) Опис
Член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а
саме:
1) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про
їх виконання;
здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
2) припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови
Правлiння та членiв Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання
особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора - голови Правлiння або
члена Правлiння;
3) прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та
членiв Правлiння;
4) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення
про випуск власних акцiй;
5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури
Товариства;
погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься акцiонерами
в якостi оплати за акцiї Товариства;
6) визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння
Товариства, а також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
7) визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
8) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства;
9) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
призначення
Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу органiзацiйного
комiтету, визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
10) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
11) прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
12) прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi
строки;
14) вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх
наступного перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;
15) прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
16) визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
17) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на
наступний рiк;
18) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та
покриття збиткiв, розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на
затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
19) прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у
випадку якщо без такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської
дiяльностi Товариства;
20) погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
21) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
22) прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
23) визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах
управлiння iнших юридичних осiб, учасником яких є Товариство;

24) прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх
складу;
прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
25) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
26) прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
27) встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння
Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
28) прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на
суму, що становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
29) прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських
товариствах i iнших юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а
також прийняття рiшення про вихiд зi складу їх учасникiв;
30) прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи
рухоме, нерухоме майно i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш
нiж 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
31) визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
32) порушення справи про службове розслiдування iмовiрного або виявленого зловживання
Генеральним директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
33) прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй
Товариства, згiдно з чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень,
але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
34) обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв
Наглядової ради;
погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння корпоративними
правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
35) прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Винагороду, як член Наглядової ради у 2013 роцi не отримував. У натуральнiй формi винагороду
не отримував.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 43
роки. Перебував на посадi заступника генерального директора.
В наступний час обiймає посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ
"Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор - голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 444834 13.05.1998 Центрально-Мiський РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй
областi
4) рік народження**
1979

5) освіта**
Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет, мiжнародна економiка
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ")
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.11.2012 на 3 роки
9) Опис
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства Генеральний директор - голова Правлiння має наступнi
повноваження:
1) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства i керує роботою Правлiння;
2) забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
3) представляє на засiданнях Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах акцiонерiв
точку зору Правлiння;
4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в Українi та за її межами;
5) видає довiреностi, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки
Товариства;
6) приймає рiшення, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства;
7) приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi;
8) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового
розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками,
застосовує засоби заохочення, накладає стягнення;
9) самостiйно визначає та затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати працi
робiтникiв
Товариства, приймає робiтникiв на роботу та звiльняє їх з роботи згiдно чинного законодавства;
10) здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства, за винятком тих,
якi вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
11) проводе переговори вiд iменi Товариства;
12) органiзовує поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
13) виступає вiд iменi Правлiння Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор - голова Правлiння, як член Правлiння, має всi повноваження, якi вiднесенi
до компетенцiї Правлiння, а саме:
14) органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу
пiдроздiлiв i служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про
роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi
регламентують їх роботу;
15) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та
положень;
16) розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв
Товариства на наступний фiнансовий рiк;
17) скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у
передбачених цим Статутом випадках;
18) здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
19) забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
20) прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi
Наглядовою радою Товариства;
21) здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї
Товариства;

22) розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i
грошовi кошти,
на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
23) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
24) укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10%
балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
25) прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
26) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
27) забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також
проведення аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння
Товариства.
Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення Генерального директора - голови Правлiння
визначаються у контрактi. У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 14
рокiв. Перебував на посадах: директора дирекцiї з фiнансiв, директора з економiки та фiнансiв,
виконавчого директора.
В наступний час обiймає посаду Генерального директора - голови Правлiння ПрАТ
"Донецьксталь" - металургiйний завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Реброва Олена Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 921940 26.08.2000 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 на 3 роки
9) Опис
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства член Правлiння має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Правлiння, а саме:

1) органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу
пiдроздiлiв i служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про
роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi
регламентують їх роботу;
2) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та
положень;
3) розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв
Товариства на наступний фiнансовий рiк;
4) скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у
передбачених цим Статутом випадках;
5) здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
6) забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi Наглядовою
радою Товариства;
8) здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї
Товариства;
9) розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i
грошовi кошти, на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
11) укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10%
балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
13) прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
14) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
15) забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також
проведення аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння
Товариства.
2. Основнi завдання та функцiї:
2.1. Органiзацiя облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.
2.2. Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з додержанням єдиних методологiчних основ,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
2.3. Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй.
2.4. Прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого часу.
2.5. Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних
документiв
всiма пiдроздiлами, службами та працiвниками.
2.6. Достовiрна й рацiональна органiзацiя бухгалтерського облiку, що вiдповiдає вимогам
оперативного керiвництва пiдприємством.
2.7. Здiйснення заходiв з надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
2.8. Складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв i вiдповiдних
бухгалтерських записiв, своєчасне подання її вiдповiдним органам.
2.9. Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства.
2.10. Забезпечення документального вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй,
пов'язаних з нарахуванням обов'язкових податкiв i зборiв. Забезпечення за погодженням з
керiвником пiдприємства перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством.

2.11. Проведення розрахункiв з iншими кредиторами згiдно з договiрними зобов'язаннями.
2.12. Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
2.13. Контроль за своєчаснiстю погашення кредитiв установ банкiв.
2.14. Здiйснення контролю за своєчасним проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарноматерiальних цiнностей, розрахункiв та статей балансу.
2.15. Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства. Вжиття заходiв для попередження недостач, розтрат та iнших порушень i
зловживань.
2.16. Пiдготовка пропозицiй керiвнику пiдприємства по:
- визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до неї;
- вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї
обробки облiкових даних;
- розробцi системи i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй;
- визначенню прав працiвникiв пiдприємства на пiдписання первинних та зведених облiкових
документiв;
- полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку;
- залученню позик та їх погашення.
2.17. Здiйснення (спiльно з iншими службами) економiчного аналiзу фiнансово-господарської
дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерского облiку та звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, лiквiдацiї втрат i непродуктивних витрат.
2.18. Здiйснення трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до нацiональних
стандартiв у звiтнiсть, складену за Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi на
пiдприємствах, що входять у групу ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод". На пiдставi
посадової iнструкцiї та доручення уповноважена вiд iм`я Товариства пiдписувати фiнансовi
документи та звiти.
2.19. Органiзацiя та контроль за проведенням трансформацiї фiнансової звiтностi, проведенням
мiжнародного аудиту за пiдприємствами, що входять у групу ПрАТ "Донецьксталь"металургiйний завод"
2.20. Органiзацiя складання зведеної консолiдованої звiтностi, складеної вiдповiдно до
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової звiтностi пiдприємств, що входять у групу ПрАТ
"Донецьксталь"- металургiйний завод" .
Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення члена Правлiння визначаються у контрактi.
Винагороду, як член Правлiння у 2013 роцi не отримувала. У натуральнiй формi винагорода не
отримувалась. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перебувала на посадi головного бухгалтера. Згiдно штатного
розкладу займає посаду директора дирекцiї облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь"металургiйний завод".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобачова Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 674324 11.06.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчила Донецький полiтехнiчний iнститут, економiчний факультет
6) стаж керівної роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора з економiки ТОВ "Концерн "Енерго"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.02.2013 на 3 роки
9) Опис
Член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а
саме:
1) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про
їх виконання;
здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
2) припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови
Правлiння та членiв Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання
особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора - голови Правлiння або
члена Правлiння;
3) прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та
членiв Правлiння;
4) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення
про випуск власних акцiй;
5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури
Товариства;
погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься акцiонерами
в якостi оплати за акцiї Товариства;
6) визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння
Товариства, а також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
7) визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
8) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства;
9) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
призначення Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу
органiзацiйного комiтету, визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
10) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
11) прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
12) прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi
строки;
14) вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх
наступного перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;

15) прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
16) визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
17) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на
наступний рiк;
18) погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та
покриття збиткiв, розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на
затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
19) прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у
випадку якщо без такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської
дiяльностi Товариства;
20) погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
21) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
22) прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
23) визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах
управлiння iнших юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
24) прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх
складу;
прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
25) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
26) прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
27) встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння
Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
28) прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на
суму, що становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
29) прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських
товариствах i iнших юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а
також прийняття рiшення про вихiд зi складу їх учасникiв;
30) прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи
рухоме, нерухоме майно i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш
нiж 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
31) визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
32) порушення справи про службове розслiдування iмовiрного або виявленого зловживання
Генеральним директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
33) прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй
Товариства, згiдно з чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень,
але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
34) обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв
Наглядової ради;
погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння корпоративними
правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
35) прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Винагороду, як член Наглядової ради у 2013 роцi, в т.ч. у натуральнiй формi не отримувала.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.02.2013р. обрана на посаду Члена Наглядової
ради ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод". Посадова особа не має судимостей за
корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перебувала на посадi заступника генерального директора.
В наступний час обiймає посаду заступника Генерального директора по стратегiчному
плануванню ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана
Ткаченка, 122).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 479405 19.04.2008 Ворошиловський РВ ГУМВС України в мiстi Донецьку
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк
6) стаж керівної роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора з внутрiшнього контролю ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 на 3 роки
9) Опис
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки та ревiзiї
фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння та має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї ревiзiйної
комiсiї:
1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб
належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту;
2) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у
випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або
порушення чинного законодавства, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння
Товариством;
3) вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї;
4) залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд
Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та
ревiзiй;
5) порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними
Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.
Винагороду, як Голова ревiзiйної комiсiї у т.ч. у натуральнiй формi у 2013 роцi не отримувала.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 48
рокiв. Перебувала на посадi заступника генерального директора.
В наступний час обiймає посаду заступника генерального директора з фiнансiв ПрАТ
"Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономарьова Нiна Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 914422 02.07.2003 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчила Донецький нацiональний унiверситет економiки та торгiвлi iменi М.I.
Туган - Барановського, факультет облiку та звiтностi
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї:
1) перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть
коштiв i матерiальних цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства,
його пiдроздiлiв, фiлiй i представництв;
2) проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, а також майна i каси Товариства;
3) розглядає кошторис витрат i плани Товариства;
4) здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї;
5) дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати звiт i баланс;
6) вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози
iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
7) iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки,
виявленi пiд час перевiрок або розслiдувань, та зловживання посадових осiб.
Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки:
8) несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у
висновках i рiшеннях комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах;
9) у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе
дисциплiнарну, матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства
України.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства не отримує винагороду вiд Товариства. Посадова особа не має
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перебувала на
посадi заступника головного бухгалтера.
В наступний час перебуває на посадi заступника директора дирекцiї з облiку та звiтностi ПрАТ
"Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул.
Iвана Ткаченка, 122).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саркiсян Артем Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 459033 07.05.1998 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет, економiко-правовий факультет та
облiково-фiнансовий факультет
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу контролю цiн та договiрних вiдношень ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї:
1) перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть
коштiв i матерiальних цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства,
його пiдроздiлiв, фiлiй i представництв;
2) проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, а також майна i каси Товариства;
3) розглядає кошторис витрат i плани Товариства;
4) здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї;
5) дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати звiт i баланс;
6) вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози
iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
7) iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки,
виявленi пiд час перевiрок або розслiдувань, та зловживання посадових осiб.
Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки:
8) несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у
висновках i рiшеннях комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах;
9) у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе
дисциплiнарну, матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства
України.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2013роцi не отримував винагороду вiд Товариства.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 11
рокiв. Перебував

на посадi начальника вiддiлу.
В наступний час перебуває на посадi заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та
аудиту ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.
Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiнченко Сергiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 423021 30.11.2001 Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй
областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Освiта вища. Закiнчив Донецький державний унiверситет, 1997р, бухгалтерський облiк, контроль
та аналiз господарської дiяльностi, економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор ЗАТ "ДМЗ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.03.2013 на 3 роки
9) Опис
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства член Правлiння має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Правлiння, а саме:
1) органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу
пiдроздiлiв i служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про
роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi
регламентують їх роботу;
2) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та
положень;
3) розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв
Товариства на наступний фiнансовий рiк;
4) скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у
передбачених цим Статутом випадках;
5) здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
6)забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi Наглядовою
радою Товариства;
8) здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї
Товариства;

9) розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i
грошовi кошти, на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або
структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств;
11) укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10%
балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
13) прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
14) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
15) забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також
проведення аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння
Товариства.
Винагороду, як член Правлiння у 2013 роцi, в т.ч. у натуральнiй формi не отримував.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013р. обраний на посаду Члена
Правлiння ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод". Посадова особа не має судимостей за
корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 21 рокiв. Перебував на посадах комерцiйного директора, директора з
виробництва.
В наступний час обiймає посаду директора з виробництва ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний
завод"
(адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
видачі, орган, який
внесення
видав)* або
до реєстру
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

5

6

7

8

9

10

ВВ 112225 27.11.1997
Ворошиловський РВ УМВС
України в мiстi Донецьку

0

0.00

0

0

0

0

Iльяшов Михайло
Олександрович

ВА 674325 10.06.1997
Київський РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй обл.

0

0.00

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Лобачова Наталiя
Василiвна

ВА 674324 11.06.1997
Київським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй
областi

0

0.00

0

0

0

0

Генеральний
директор - голова
Правлiння

Шаповалов
Олександр
Володимирович

ВВ 444834 13.05.1998
Центрально-Мiський РВ
Макiївського МУ УМВС
України в Донецькiй
областi

0

0.00

0

0

0

0

Член Правлiння

Зiнченко Сергiй
Анатолiйович

ВЕ 423021 30.11.2001
Центрально-Мiський РВ
Макiївського МУ УМВС
України в Донецькiй
областi

0

0.00

0

0

0

0

Член Правлiння

Реброва Олена
Михайлiвна

ВА 921940 26.08.1997
Пролетарським РВ ДМУ
УМВС України в Донецькiй
областi

0

0.00

0

0

0

0

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

3

Голова
Наглядової ради

Фiлатов Юрiй
Васильович

Член Наглядової
ради,
представник
компанiї
FINTEST
TRADING CO
LIMITED

4

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Голова ревiзiйної
комiсiї

Соколова
Людмила
Володимирiвна

ВК 479405 19.04.2008
Ворошиловський РВ
ГУМВС України в мiстi
Донецьку

Член Ревiзiйної
комiсiї

ВЕ 914422 02.07.2003
Пономарьова
Калiнiнським РВ ДМУ
Нiна Михайлiвна УМВС України в Донецькiй
обл.

Член Ревiзiйної
комiсiї

Саркiсян Артем
Геннадiйович

ВЕ 459033 29.05.1998
Куйбишевським РВ ДМУ
України в Донецькiй обл.

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

100

7798845843

0

0

0

Усього 7798845843
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування
юридичної особи

FINTEST
TRADING CO
LIMITED
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

НЕ 51541

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

1070 Кiпр - Нiкосiя
Каллiполеос Дамаскiноу
30.04.2010
1 Вiоларiс Коурт 3 п оф
302

7798845843

100.00

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Місцезнаходження

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

Дата
внесення
до реєстру

Усього 7798845843

100

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій
прості
іменні

7798845843

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
7798845843

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
25.02.2013
100.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2.Про внесення змiн до Статуту Товариства.
3.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
4.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
5.Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
6.Прийняття рiшення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Товариством
фiнансових документiв (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного
фiнансування, договорiв про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договорiв
забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)
та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинiв.
7.Про обрання особи уповноваженої на пiдписання фiнансових документiв (договору про отримання
структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договорiв про внесення змiн до iснуючих
кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв
про право договiрного списання, тощо).
8.Про вчинення Товариством значних правочинiв: кредитного договору (позики) на передекспортне
фiнансування на суму до 600 000 000 (шестиста мiльйонiв) доларiв США iз синдикатом банкiв,
вiдповiдних договорiв забезпечення (поруки, iпотеки, застави рухомого майна, вiдступлення/застави
майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштiв на банкiвських рахунках, договорiв про
право договiрного списання тощо) та iнших пов'язаних з цим документiв фiнансового характеру
(надалi – "Фiнансовi Документи").
9.Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства Фiнансових Документiв та вчинення
iнших пов’язаних дiй.
10.Про схвалення рiшення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або iншого
забезпечення) для забезпечення виконання всiх платiжних зобов’язань iноземної пов’язаної особи,
спецiально створеної iноземної компанiї або iншої iноземної компанiї (надалi – «Емiтент») за (i)
борговими цiнними паперами (облiгацiями) Емiтента (надалi – «Облiгацiї»), що плануються до
випуску та розмiщення Емiтентом на мiжнародних ринках капiталу в межах програми випуску та
обслуговування Облiгацiй, iз загальним лiмiтом не бiльше 500 (п’ятсот) мiльйонiв доларiв США,
процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i термiнами погашення не бiльше 5 рокiв, а також на
iнших умовах, передбачених вiдповiдними Облiгацiями, та (i) договором про довiрче управлiння мiж
Емiтентом та Товариством та/або iншими особами у зв’язку з запровадженням програми з випуску та
обслуговуванням випуску Облiгацiй (надалi – «Договiр про Довiрче Управлiння»); а також схвалення
рiшення про укладання Товариством будь-яких iнших договорiв i документiв, якi повиннi укладатися
або пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску та
обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договiр,
кредитний договiр з Емiтентом або з особою, пов’язаною з Емiтентом або з особою, пов’язаною з
Товариством, або з iншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, якi вiдповiдають
умовам, передбаченим вiдповiдними Облiгацiями, розрахунково-агентський договiр, договiр про
пiдписку, агентський договiр; та схвалення рiшення про укладення та пiдписання Товариством будьяких iнших договорiв з метою забезпечення виконання зобов’язань Емiтента за Облiгацiями та за
Договором про Довiрче Управлiння, а також схвалення рiшення про здiйснення та виконання
Товариством будь-яких зобов’язань та операцiй за такими договорами (надалi разом «Договори щодо
випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй»).
11.Про обрання особи уповноваженої на пiдписання Договорiв щодо випуску та обслуговування
випуску Облiгацiй.
12.Звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння.
13.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.

14.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
15.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
16.Затвердження розподiлу прибутку Товариства, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з
урахуванням вимог, передбачених законом.
17.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Перше питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова Олександра Володимировича, який повiдомив учасникам Зборiв про те,
що у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з першого питання порядку
денного Зборiв, пропонується обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Пономарьова Тетяна
Леонiдiвна – голова лiчильної комiсiї, Варавка Тетяна Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї, Рудик Юрiй
Олексiйович - член лiчильної комiсiї.
На голосування винесений проект рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Пономарьова Тетяна Леонiдiвна – голова
лiчильної комiсiї, Варавка Тетяна Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї, Рудик Юрiй Олексiйович - член
лiчильної комiсiї.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Пономарьова Тетяна Леонiдiвна – голова
лiчильної комiсiї, Варавка Тетяна Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї, Рудик Юрiй Олексiйович - член
лiчильної комiсiї.
Рiшення прийнято
Друге питання порядку денного: Про внесення змiн до Статуту Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В. з iнформацiєю про необхiднiсть внесення змiн до Статуту
Товариства. Голова Зборiв Шаповалов О.В. зазначив про те, що у вiдповiдностi до ст. 36 Закону
України «Про акцiонернi товариства» усi акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитися з
проектом Статуту Товариства у новiй редакцiї, та повiдомив учасникам Зборiв про те, що у
вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з другого питання порядку
денного Зборiв, пропонується внести змiни до Статуту ПрАТ «ДМЗ» шляхом викладення його в новiй
редакцiї, затвердити Статут ПрАТ «ДМЗ» в новiй редакцiї, доручити Генеральному директору-головi
Правлiння ПрАТ «ДМЗ» Шаповалову О.В. пiдписати Статут ПрАТ «ДМЗ» в затвердженiй новiй
редакцiї та вчинити дiї, пов’язанi iз державною реєстрацiєю Статуту ПрАТ «ДМЗ» в затвердженiй
новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної
довiреностi третiй особi.
На голосування винесений проект рiшення з другого питання порядку денного:
1.Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД» в новiй редакцiї.
2.Доручити Генеральному директору - головi Правлiння ПрАТ «ДМЗ» Шаповалову Олександру
Володимировичу пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї,
пов’язанi iз державною реєстрацiєю цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому
числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з другого питання порядку денного:
1.Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД» в новiй редакцiї.
2.Доручити Генеральному директору - головi Правлiння ПрАТ «ДМЗ» Шаповалову Олександру
Володимировичу пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї,
пов’язанi iз державною реєстрацiєю цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому
числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
Рiшення прийнято
Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД» у новiй редакцiї додається до протоколу Зборiв – Додаток №3.
Третє питання порядку денного: Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме:
Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Фiлатова Юрiя Васильовича - голови Наглядової ради;
Iльяшова Михайла Олександровича - члена Наглядової ради.
На голосування винесений проект рiшення з третього питання порядку денного:
Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Фiлатова Юрiя Васильовича - голови Наглядової ради;
Iльяшова Михайла Олександровича - члена Наглядової ради.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з третього питання порядку денного:
Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Фiлатова Юрiя Васильовича - голови Наглядової ради;
Iльяшова Михайла Олександровича - члена Наглядової ради.
Рiшення прийнято
Четверте питання порядку денного: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ:
Головуючий оголосив перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства:
Фiлатов Юрiй Васильович, Лобачова Наталiя Василiвна, Iльяшов Михайло Олександрович.
Iнших пропозицiй не надходило.
За четвертим питанням порядку денного:
Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:
Фiлатов Юрiй Васильович 7 798 845 843 голосiв;
Iльяшов Михайло Олександрович 7 798 845 843 голосiв.
Лобачову Наталiю Василiвну 7 798 845 843 голосiв;
Прийнято рiшення:
Обраними членами Наглядової ради Товариства є:
Фiлатов Юрiй Васильович,
Iльяшов Михайло Олександрович,

Лобачова Наталiя Василiвна.
П’яте питання порядку денного: Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради
Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В. з iнформацiєю про те, що згiдно Закону України «Про акцiонернi
товариства» та затвердженого Статуту Товариства в новiй редакцiї член Наглядової ради Товариства
здiйснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного з Товариством. Затвердити
умови договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та обрати
особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на
затверджених умовах, Генерального директора – голову Правлiння Товариства Шаповалова
Олександра Володимировича.
На голосування винесений проект рiшення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити умови договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та
обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства
на затверджених умовах, Генерального директора – голову Правлiння Товариства Шаповалова
Олександра Володимировича.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити умови договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та
обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства
на затверджених умовах, Генерального директора – голову Правлiння Товариства Шаповалова
Олександра Володимировича.
Рiшення прийнято
Типова форма договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства додається до
протоколу загальних зборiв – Додаток №4.
Шосте питання порядку денного: Прийняття рiшення про схвалення, погодження умов та виконання
укладених Емiтентом фiнансових документiв (договору про отримання структурованого кредиту
передекспортного фiнансування, договорiв про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв,
тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного
списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинiв.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме:
Схвалити, погодити умови та виконати укладенi Товариством фiнансовi документи (договiр про
отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договори про внесення змiн до
iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договори забезпечення (договiр поруки, iпотеки, застави,
договори про право договiрного списання, тощо) та надати попередню згоду та погодити умови
укладання таких правочинiв.
На голосування винесений проект рiшення з шостого питання порядку денного:
Схвалити, погодити умови та виконати укладенi Товариством фiнансовi документи (договiр про
отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договори про внесення змiн до
iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договори забезпечення (договiр поруки, iпотеки, застави,
договори про право договiрного списання, тощо) та надати попередню згоду та погодити умови
укладання таких правочинiв.
Результати голосування:
"ЗА" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акцiонера, що мiстить 7 798 845
843 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.

Рiшення не прийнято.
Сьоме питання порядку денного: Про обрання особи уповноваженої на пiдписання фiнансових
документiв (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування,
договорiв про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення
(договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо).
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В. з iнформацiєю щодо необхiдностi розгляду та голосування по
проекту рiшення з сьомого питання порядку денного Зборiв. Голова Зборiв Шаповалов О.В. оголосив
проект рiшення для голосування з сьомого питання порядку денного.
На голосування винесений проект рiшення з сьомого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора - голову Правлiння Товариства Шаповалова О.В., або iншу
особу, яка буде уповноважена вiдповiдно до довiреностi, виданої Генеральним директором - головою
Правлiння Товариства на вчинення вiдповiдних дiй, повноваження на пiдписання фiнансових
документiв (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування,
договорiв про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення
(договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо).
Результати голосування:
"ЗА" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акцiонера, що мiстить 7 798 845
843 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Рiшення не прийнято.
Восьме питання порядку денного: Про вчинення Товариством значних правочинiв: кредитного
договору (позики) на передекспортне фiнансування на суму до 600 000 000 (шестиста мiльйонiв)
доларiв США iз синдикатом банкiв, вiдповiдних договорiв забезпечення (поруки, iпотеки, застави
рухомого майна, вiдступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштiв на
банкiвських рахунках, договорiв про право договiрного списання тощо) та iнших пов'язаних з цим
документiв фiнансового характеру (надалi – "Фiнансовi Документи").
СЛУХАЛИ:
Голова Зборiв Шаповалов О.В. повiдомив учасникам Зборiв про доцiльнiсть вчинення та виконання
Товариством значних правочинiв - кредитного договору на передекспортне фiнансування, договорiв
забезпечення за кредитним договором на передекспортне фiнансування та iнших пов’язаних з цим
документiв фiнансового характеру.
Головуючий Зборiв оголосив проект рiшення для голосування з восьмого питання порядку денного.
На голосування винесений проект рiшення з восьмого питання порядку денного:
1) Вчинити та виконувати вiд iменi Товариства значнi правочини фiнансового характеру (надалi –
"Фiнансовi Документи"), включаючи (але не вичерпно):
•кредитний договiр (позику) на передекспортне фiнансування (надалi – "Кредитний Договiр") на
наступних основних умовах:
•кредитори: синдикат банкiв, очолюваний банком (банками) групи (груп) УнiКредит [UniCredit]
та/або IНГ [ING];
•позичальники: Товариство та Фiнтест Трейдiнг Ко. Лiмiтед [Fintest Trading Co. Limited], Кiпр;
•iншi боржники: Фiнтест Ем.Сi.Пi. Лiмiтед [Fintest MCP Limited], Британськi Вiргiнськi острови;
Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське", Україна; Приватне акцiонерне
товариство "Макiївкокс", Україна; Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод",
Україна; Енерготрейдiнг Лiмiтед [Energotrading Limited], Гонконг; Публiчне акцiонерне товариство
"Ясинiвський коксохiмiчний завод", Україна;
•максимальна сума кредиту: 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) доларiв США;
•максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) рокiв;
•процентна ставка (з урахуванням комiсiй, неустойки та iнших зборiв), що застосовується до
Товариства: максимальний розмiр, установлений Нацiональним банком України.
•договори забезпечення виконання всiх зобов’язань всiх позичальникiв та iнших боржникiв за
Кредитним Договором та iншими Фiнансовими Документами, а саме:
•поруки;
•iпотеки ключових об’єктiв нерухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату

вчинення iпотеки буде Товариство, iз зобов’язанням Товариства передавати в iпотеку будь-якi iншi
такi об’єкти, власником яких Товариство ставатиме пiсля дати вчинення iпотеки до повного
виконання зобов’язань за Кредитним Договором та iншими Фiнансовими Документами;
•застави ключових об’єктiв рухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату
вчинення застави та пiсля цiєї дати до повного виконання зобов’язань за Кредитним Договором та
iншими Фiнансовими Документами буде Товариство;
•вiдступлення/застави майнових прав по експортних контрактах Товариства, укладених з Фiнтест
Ем.Сi.Пi. Лiмiтед [Fintest MCP Limited], Британськi Вiргiнськi острови та Енерготрейдiнг Лiмiтед
[Energotrading Limited], Гонконг, згiдно з якими Товариство продає (поставляє) товари зазначеним
компанiям та має право на отримання валютної виручки вiдповiдно до них (надалi – "Експортнi
Контракти");
•застави грошових коштiв та майнових прав щодо них на банкiвських рахунках Товариства, на якi
надходитиме виручка за Експортними Контрактами;
•договорiв про право договiрного списання грошових коштiв з банкiвських рахункiв Товариства,
вiдносно майнових прав на якi буде встановлена застава;
•iнших пов'язаних з цим Фiнансових Документiв, включаючи (але не вичерпно):
•мандатний лист [mandate letter], згiдно з яким Товариство призначить органiзаторiв фiнансування,
агентiв, обслуговуючий банк тощо для цiлей укладення та виконання Фiнансових Документiв;
•будь-якi листи про комiсiйнi [fee letters], якi мають бути укладенi Товариством вiдповiдно до iнших
Фiнансових Документiв;
•будь-якi договори банкiвського рахунку, на якi надходитиме виручка Товариства за Експортними
Контрактами;
•iншi документи, укладення та виконання яких може вимагатись час вiд часу для цiлей виконання
перелiчених вище Фiнансових Документiв.
2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рiшень щодо затвердження фiнальних
текстiв Фiнансових Документiв (включаючи (але не вичерпно) визначення ключових об’єктiв
нерухомого та рухомого майна виробничого призначення, якi пiдлягають передачi в iпотеку/заставу).
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з восьмого питання порядку денного:
1) Вчинити та виконувати вiд iменi Товариства значнi правочини фiнансового характеру (надалi –
"Фiнансовi Документи"), включаючи (але не вичерпно):
•кредитний договiр (позику) на передекспортне фiнансування (надалi – "Кредитний Договiр") на
наступних основних умовах:
•кредитори: синдикат банкiв, очолюваний банком (банками) групи (груп) УнiКредит [UniCredit]
та/або IНГ [ING];
•позичальники: Товариство та Фiнтест Трейдiнг Ко. Лiмiтед [Fintest Trading Co. Limited], Кiпр;
•iншi боржники: Фiнтест Ем.Сi.Пi. Лiмiтед [Fintest MCP Limited], Британськi Вiргiнськi острови;
Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське", Україна; Приватне акцiонерне
товариство "Макiївкокс", Україна; Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод",
Україна; Енерготрейдiнг Лiмiтед [Energotrading Limited], Гонконг; Публiчне акцiонерне товариство
"Ясинiвський коксохiмiчний завод", Україна;
•максимальна сума кредиту: 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) доларiв США;
•максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) рокiв;
•процентна ставка (з урахуванням комiсiй, неустойки та iнших зборiв), що застосовується до
Товариства: максимальний розмiр, установлений Нацiональним банком України.
•договори забезпечення виконання всiх зобов’язань всiх позичальникiв та iнших боржникiв за
Кредитним Договором та iншими Фiнансовими Документами, а саме:
•поруки;
•iпотеки ключових об’єктiв нерухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату
вчинення iпотеки буде Товариство, iз зобов’язанням Товариства передавати в iпотеку будь-якi iншi
такi об’єкти, власником яких Товариство ставатиме пiсля дати вчинення iпотеки до повного
виконання зобов’язань за Кредитним Договором та iншими Фiнансовими Документами;
•застави ключових об’єктiв рухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату
вчинення застави та пiсля цiєї дати до повного виконання зобов’язань за Кредитним Договором та

iншими Фiнансовими Документами буде Товариство;
•вiдступлення/застави майнових прав по експортних контрактах Товариства, укладених з Фiнтест
Ем.Сi.Пi. Лiмiтед [Fintest MCP Limited], Британськi Вiргiнськi острови та Енерготрейдiнг Лiмiтед
[Energotrading Limited], Гонконг, згiдно з якими Товариство продає (поставляє) товари зазначеним
компанiям та має право на отримання валютної виручки вiдповiдно до них (надалi – "Експортнi
Контракти");
•застави грошових коштiв та майнових прав щодо них на банкiвських рахунках Товариства, на якi
надходитиме виручка за Експортними Контрактами;
•договорiв про право договiрного списання грошових коштiв з банкiвських рахункiв Товариства,
вiдносно майнових прав на якi буде встановлена застава;
•iнших пов'язаних з цим Фiнансових Документiв, включаючи (але не вичерпно):
•мандатний лист [mandate letter], згiдно з яким Товариство призначить органiзаторiв фiнансування,
агентiв, обслуговуючий банк тощо для цiлей укладення та виконання Фiнансових Документiв;
•будь-якi листи про комiсiйнi [fee letters], якi мають бути укладенi Товариством вiдповiдно до iнших
Фiнансових Документiв;
•будь-якi договори банкiвського рахунку, на якi надходитиме виручка Товариства за Експортними
Контрактами;
•iншi документи, укладення та виконання яких може вимагатись час вiд часу для цiлей виконання
перелiчених вище Фiнансових Документiв.
2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рiшень щодо затвердження фiнальних
текстiв Фiнансових Документiв (включаючи (але не вичерпно) визначення ключових об’єктiв
нерухомого та рухомого майна виробничого призначення, якi пiдлягають передачi в iпотеку/заставу).
Рiшення прийнято
Дев’яте питання порядку денного: Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства
Фiнансових Документiв та вчинення iнших пов’язаних дiй.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме:
Уповноважити Генерального директора-голову Правлiння Товариства Шаповалова Олександра
Володимировича на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Фiнансових Документiв та
вчинення iнших пов’язаних дiй з правом передоручення цих повноважень будь-якiй iншiй особi,
уповноваженiй на це довiренiстю, виданою Генеральним директором-головою Правлiння Товариства.
На голосування винесений проект рiшення з дев’ятого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора-голову Правлiння Товариства Шаповалова Олександра
Володимировича на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Фiнансових Документiв та
вчинення iнших пов’язаних дiй з правом передоручення цих повноважень будь-якiй iншiй особi,
уповноваженiй на це довiренiстю, виданою Генеральним директором-головою Правлiння Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з дев’ятого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора-голову Правлiння Товариства Шаповалова Олександра
Володимировича на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Фiнансових Документiв та
вчинення iнших пов’язаних дiй з правом передоручення цих повноважень будь-якiй iншiй особi,
уповноваженiй на це довiренiстю, виданою Генеральним директором-головою Правлiння Товариства.
Рiшення прийнято
Десяте питання порядку денного: Про схвалення рiшення про надання Товариством забезпечення
(поруки та/або iншого забезпечення) для забезпечення виконання всiх платiжних зобов’язань
iноземної пов’язаної особи, спецiально створеної iноземної компанiї або iншої iноземної компанiї
(надалi – «Емiтент») за (i) борговими цiнними паперами (облiгацiями) Емiтента (надалi – «Облiгацiї»),
що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом на мiжнародних ринках капiталу в межах
програми випуску та обслуговування Облiгацiй, iз загальним лiмiтом не бiльше 500 (п’ятсот)
мiльйонiв доларiв США, процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i термiнами погашення не бiльше
5 рокiв, а також на iнших умовах, передбачених вiдповiдними Облiгацiями, та (i) договором про
довiрче управлiння мiж Емiтентом та Товариством та/або iншими особами у зв’язку з запровадженням
програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй (надалi – «Договiр про Довiрче
Управлiння»); а також схвалення рiшення про укладання Товариством будь-яких iнших договорiв i
документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв’язку з

запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не
обмежуючись, дилерський договiр, кредитний договiр з Емiтентом або з особою, пов’язаною з
Емiтентом або з особою, пов’язаною з Товариством, або з iншим прийнятним для Товариства
кредитором, на умовах, якi вiдповiдають умовам, передбаченим вiдповiдними Облiгацiями,
розрахунково-агентський договiр, договiр про пiдписку, агентський договiр; та схвалення рiшення про
укладення та пiдписання Товариством будь-яких iнших договорiв з метою забезпечення виконання
зобов’язань Емiтента за Облiгацiями та за Договором про Довiрче Управлiння, а також схвалення
рiшення про здiйснення та виконання Товариством будь-яких зобов’язань та операцiй за такими
договорами (надалi разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй»).
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який повiдомил учасникам Зборiв про те, що випуск Облiгацiй Групи
Донецьксталь поряд iз залученням кредиту передекспортного фiнансування є одним з етапiв
комплексної програми оптимiзацiї кредитної заборгованостi Групи Донецьксталь. Випуск Облiгацiй
надасть позитивний вплив на iмiдж Групи Донецьксталь на мiжнародних фiнансових ринках, що, в
свою чергу, дозволить на протязi тривалого перiоду часу (5-10 рокiв) залучати дешеве довгострокове
фiнансування для реалiзацiї середньострокових та довгострокових завдань Групи Донецьксталь.
Таким чином, ухвалення рiшення про здiйснення зазначеного проекту безсумнiвно матиме виключно
позитивнi наслiдки для фiнансової стiйкостi та перспектив розвитку Групи Донецьксталь.
На голосування винесений проект рiшення з десятого питання порядку денного:
Прийняти рiшення щодо надання Товариством поруки та/або iншого забезпечення та укладення
Товариством вiдповiдних договорiв поруки та/або iншого забезпечення з метою забезпечення
виконання всiх зобов’язань iноземної пов’язаної/афiлiйованої особи - Емiтента та iнших осiб,
пов’язаних/афiлiйованих з Емiтентом та/або Товариством, за (i) Облiгацiями, що плануються до
випуску та розмiщення Емiтентом на мiжнародних ринках капiталу в межах програми випуску та
обслуговування Облiгацiй, iз загальним лiмiтом за основною сумою Облiгацiй не бiльше 500 000 000
(п’ятсот мiльйонiв) доларiв США, процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i термiнами погашення
не бiльше 5 рокiв, а також на iнших умовах, передбачених вiдповiдними Облiгацiями, (ii) Договором
про Довiрче Управлiння мiж Емiтентом та Товариством та/або iншими особами у зв’язку з
запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, та (iii) iншими
договорами, що укладаються у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням
випуску Облiгацiй; а також схвалити рiшення про укладання Товариством будь-яких iнших договорiв
i документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв’язку з
запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не
обмежуючись, дилерський договiр, кредитний договiр з Емiтентом або з особою,
пов’язаною/афiлiйованою з Емiтентом або з особою, пов’язаною/афiлiйованою з Товариством, або з
iншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, якi вiдповiдають умовам, передбаченим
вiдповiдними Облiгацiями, розрахунково-агентський договiр, договiр про пiдписку, агентський
договiр; та схвалити рiшення про укладення та пiдписання Товариством будь-яких iнших договорiв з
метою забезпечення виконання зобов’язань Емiтента за Облiгацiями та за Договором про Довiрче
Управлiння, а також схвалити рiшення про здiйснення та виконання Товариством будь-яких
зобов’язань та операцiй за такими Договорами щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з десятого питання порядку денного:
Прийняти рiшення щодо надання Товариством поруки та/або iншого забезпечення та укладення
Товариством вiдповiдних договорiв поруки та/або iншого забезпечення з метою забезпечення
виконання всiх зобов’язань iноземної пов’язаної/афiлiйованої особи - Емiтента та iнших осiб,
пов’язаних/афiлiйованих з Емiтентом та/або Товариством, за (i) Облiгацiями, що плануються до
випуску та розмiщення Емiтентом на мiжнародних ринках капiталу в межах програми випуску та
обслуговування Облiгацiй, iз загальним лiмiтом за основною сумою Облiгацiй не бiльше 500 000 000
(п’ятсот мiльйонiв) доларiв США, процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i термiнами погашення
не бiльше 5 рокiв, а також на iнших умовах, передбачених вiдповiдними Облiгацiями, (ii) Договором
про Довiрче Управлiння мiж Емiтентом та Товариством та/або iншими особами у зв’язку з
запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, та (iii) iншими
договорами, що укладаються у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням

випуску Облiгацiй; а також схвалити рiшення про укладання Товариством будь-яких iнших договорiв
i документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв’язку з
запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не
обмежуючись, дилерський договiр, кредитний договiр з Емiтентом або з особою,
пов’язаною/афiлiйованою з Емiтентом або з особою, пов’язаною/афiлiйованою з Товариством, або з
iншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, якi вiдповiдають умовам, передбаченим
вiдповiдними Облiгацiями, розрахунково-агентський договiр, договiр про пiдписку, агентський
договiр; та схвалити рiшення про укладення та пiдписання Товариством будь-яких iнших договорiв з
метою забезпечення виконання зобов’язань Емiтента за Облiгацiями та за Договором про Довiрче
Управлiння, а також схвалити рiшення про здiйснення та виконання Товариством будь-яких
зобов’язань та операцiй за такими Договорами щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй.
Рiшення прийнято
Одинадцяте питання порядку денного: Про обрання особи уповноваженої на пiдписання Договорiв
щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi
рiшення, а саме:
Уповноважити (без необхiдностi отримання окремого рiшення Наглядової ради Товариства)
Генерального директора-голову Правлiння Шаповалова Олександра Володимировича на ведення
переговорiв, остаточне погодження умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв
щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй та на оформлення будь-яких пов’язаних
документiв, а також на вчинення будь-яких пов’язаних правочинiв, з правом передоручення
вищезазначених повноважень iншiй особi на пiдставi довiреностi.
На голосування винесений проект рiшення з одинадцятого питання порядку денного:
Уповноважити (без необхiдностi отримання окремого рiшення Наглядової ради Товариства)
Генерального директора-голову Правлiння Шаповалова Олександра Володимировича на ведення
переговорiв, остаточне погодження умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв
щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй та на оформлення будь-яких пов’язаних
документiв, а також на вчинення будь-яких пов’язаних правочинiв, з правом передоручення
вищезазначених повноважень iншiй особi на пiдставi довiреностi.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з одинадцятого питання порядку денного:
Уповноважити (без необхiдностi отримання окремого рiшення Наглядової ради Товариства)
Генерального директора-голову Правлiння Шаповалова Олександра Володимировича на ведення
переговорiв, остаточне погодження умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв
щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй та на оформлення будь-яких пов’язаних
документiв, а також на вчинення будь-яких пов’язаних правочинiв, з правом передоручення
вищезазначених повноважень iншiй особi на пiдставi довiреностi.
Рiшення прийнято
Дванадцяте питання порядку денного: Звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
СЛУХАЛИ:
Генерального директора-голову Правлiння Товариства Шаповалова О.В. зi звiтом Правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до
проекту рiшення, запропонованого для голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборiв,
пропонується затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi ПрАТ
«ДМЗ» за 2012 рiк та затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
На голосування винесений проект рiшення з другого питання порядку денного:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012
рiк.

Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв вiд
їх загальної кiлькостi.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Прийнято рiшення з дванадцятого питання порядку денного:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012
рiк.
Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
Рiшення прийнято
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк
додається до протоколу Зборiв – Додаток №5.
Тринадцяте питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
СЛУХАЛИ:
Звiт Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» про дiяльнiсть за 2012 рiк.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до
проекту рiшення, запропонованого для голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборiв,
пропонується затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» про дiяльнiсть за 2012 рiк.
На голосування винесений проект рiшення з тринадцятого питання порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з тринадцятого питання порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк.
Рiшення прийнято
Звiт Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» про дiяльнiсть за 2012 рiк додається до протоколу Зборiв –
Додаток №6.
Чотирнадцяте питання порядку денного: Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
СЛУХАЛИ:
Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Соколову Л.В. зi звiтом i висновками Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
«ДМЗ» за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до
проекту рiшення, запропонованого для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного
Зборiв, пропонується затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ДМЗ» за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк.
На голосування винесений проект рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ «Донецьксталь»- металургiйний завод» за 2012 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих

акцiй.
Прийнято рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ «Донецьксталь»- металургiйний завод» за 2012 рiк.
Рiшення прийнято
Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi ПрАТ «Донецьксталь»- металургiйний завод» за 2012 рiк додається до протоколу Зборiв –
Додаток №7.
П’ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалов О.В., який повiдомив учасникам Зборiв про те, що згiдно висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2012 рiк та у вiдповiдностi до проекту рiшення, запропонованого для голосування з п’ятнадцятого
питання порядку денного Зборiв, пропонується затвердити рiчний звiт ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк.
На голосування винесений проект рiшення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
Рiшення прийнято
Баланс Товариства за 2012 рiк (Ф № 1), Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк (Ф № 2),
Звiт про рух грошових коштiв Товариства за 2012 рiк (Ф № 3), Звiт про власний капiтал Товариства за
2012 рiк (Ф № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк (Ф № 5) додаються
до протоколу Зборiв – Додатки №№8,9,10,11,12.
Шiстнадцяте питання порядку денного: Затвердження розподiлу прибутку Товариства з урахуванням
вимог, передбачених законом.
СЛУХАЛИ:
Голову зборiв Шаповалова О.В. з iнформацiєю про те, що в результатi фiнансово – господарської
дiяльностi ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк отриманий чистий прибуток у сумi 449 630 983,52 грн. Голова
Зборiв Шаповалов О.В. повiдомив учасникам Зборiв про те, що у вiдповiдностi до проекту рiшення,
запропонованого для голосування з шiстнадцятого питання порядку денного Зборiв, пропонується
затвердити розподiл чистого прибутку ПрАТ «ДМЗ» за 2012 рiк у сумi 449 630 983,52 грн. наступним
чином:
на виплату дивiдендiв – 400 002 803,29 грн.
нерозподiлений прибуток – 49 628 180,23 грн.
Розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,05129 грн.
Направити нерозподiлений прибуток у сумi 49 628 180,23 грн. на розвиток виробництва.
Доручити Наглядовiй радi Товариства визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, встановити порядок та строки виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
На голосування винесений проект рiшення з шiстнадцятого питання порядку денного:
1. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2012 рiк у сумi 449 630 983,52 грн. наступним
чином:
на виплату дивiдендiв – 400 002 803,29 грн.
нерозподiлений прибуток – 49 628 180,23 грн.
2. Розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,05129 грн.
Нерозподiлений прибуток у сумi 49 628 180,23 грн. направити на розвиток виробництва.
3. Доручити Наглядовiй радi Товариства визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, встановити порядок та строки виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % вiд кiлькостi

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих
акцiй.
Прийнято рiшення з шiстнадцятого питання порядку денного:
1. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2012 рiк у сумi 449 630 983,52 грн. наступним
чином:
на виплату дивiдендiв – 400 002 803,29 грн.
нерозподiлений прибуток – 49 628 180,23 грн.
2. Розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,05129 грн.
Нерозподiлений прибуток у сумi 49 628 180,23 грн. направити на розвиток виробництва.
3. Доручити Наглядовiй радi Товариства визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, встановити порядок та строки виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
Рiшення прийнято
Сiмнадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В. з iнформацiєю про те, що згiдно Закону України «Про акцiонернi
товариства» до виключної компетенцiї загальний зборiв вiдноситься прийняття рiшення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства. Якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини
вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть
прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру
правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Голова Зборiв оголосив учасникам Зборiв проект
рiшення, запропонованого для голосування iз сiмнадцятого питання порядку денного Зборiв.
На голосування винесений проект рiшення iз сiмнадцятого питання порядку денного:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством протягом року з
моменту прийняття цього рiшення.
2. Надати право Наглядовiй радi Товариства щодо затвердження значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24 лютого 2013 року.
3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов
таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними зборами рiшення, а Генерального директораголову Правлiння – на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених
Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.
Прийнято рiшення iз сiмнадцятого питання порядку денного:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством протягом року з
моменту прийняття цього рiшення.
2. Надати право Наглядовiй радi Товариства щодо затвердження значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 24 лютого 2013 року.
3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов
таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними зборами рiшення, а Генерального директораголову Правлiння – на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених
Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.
Рiшення прийнято
Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства вiд
25.02.2013 р. додається до протоколу Зборiв – Додаток № 13.
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Шаповалова О.В., який повiдомив про те, що всi питання порядку денного Зборiв
Товариства розглянутi, пiдсумки голосування та прийнятi рiшення з питань порядку денного Зборiв
Товариства оголошенi на Зборах Товариства, у зв’язку з чим робота Зборiв Товариства закiнчена,
Збори Товариства оголошуються закритими.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

0

0

400002803.29

0

Нарахування дивідендів на
одну акцію, грн.

0

0

0.05129

0

Сума виплачених дивідендів,
грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів

25.02.2013

Дата виплати дивідендів
Опис

Протокол № 7/13 от 01.03.2013 - дата складання перелiку осiб - 04.03.2013, строк
виплати дивiдендiв с 04.04.2013 по 25.08.2013р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23980886

Місцезнаходження

83017 Україна Донецька Калiнiнський м.Донецьк вул.Овнатаняна,
буд.4

Номер ліцензії або іншого документа на цей №1259
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(062) 385-83-91

Факс

(062) 385-83-91

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

ТОВ "Стандарт-аудит" надає емiтенту аудиторськi послуги з
перевiрки рiчної звiтностi по ПСБУ

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей Правила ЦДЦП № 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Рiшення НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту послуги
щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: прийом та зберiгання
глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття
та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з
випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "СПIЧ"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32123558

Місцезнаходження

83000 Україна Донецька Ворошиловський м.Донецьк вул.Постишева,
буд.101

Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ №100445
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiссiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.10.2005

Міжміський код та телефон

(062) 332-53-61

Факс

(062) 332-53-61

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Юридична особа, яка проводить страхування майнових iнтересiв
страхувальника, пов`язанi з вiдшкодуванням страхувальником
заподiяної ним прямої шкоди третiм особам внаслiдок пожежi та/або
аварiї на об`єктi пiдвищенної небезпеки

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПрайсвотерхаусКуперс"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ - м.Київ вул.Жилянська, буд.75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 490-67-77

Факс

(044) 490-67-38

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Надання аудиторських послуг, пов`язаних з пiдтверженням рiчної
звiтностi, складеної згiдно вимог МСФО

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПЕРСПЕКТИВА"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м.Днепропетровськ вул.Ленiна,
буд.30

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №453591
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2008

Міжміський код та телефон

(056) 373-95-94

Факс

(056) 373-95-94

Вид діяльності

Фондова бiржа

Опис

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА" надаєемiтенту послуги з доступу цiнних паперiв
емiтента до торгiв на фондовiй бiржi

Повне найменування юридичної особи або

Товариство з обмеженою вiдповiдальностю "Глобал Кастодiан"

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37956893

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ - м.Київ вул.Чигорiна, буд.18, оф.225

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 277-23-52

Факс

(044) 528-75-31

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ТОВ "Глобал Кастодiан" надає емiтенту послуги по зберiганню цiнних
паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 857/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA4000094395

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

7798845843

77988458.43

100

11.10.2010

Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах та
додаткової емiсiї не було. Розмiщення закрите.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.05.2010

31/2/10

ДКЦПФР

1000

140000

Бездокументарні
іменні

140000000

18.00

щоквартально

20608177.92

01.06.2015

Опис

22.07.2011

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

Облiгацiї серiї D. Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв емiтента, фiнансування iнвестицiйних програм. Вiдкрите розмiщення шляхом укладання бiржових
угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому
позабiржовому ринку.

95/2/11

ДКЦПФР

1000

100000

Бездокументарні

100000000

16.00

щоквартально

9153797.64

09.02.2016

іменні
Опис

17.01.2008
Опис

Облiгацiї серiї Е.Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв емiтента, фiнансуванняiнвестицiйних програм. Вiдкрите розмiщення шляхом укладання бiржових
угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому
позабiржовому ринку.

07/2/08

ДКЦПФР

1000

Випуск погашено згiдно проспекту емiсiї.

600000

Бездокументарні
іменні

600000000

16.00

щоквартально

2075317.14

10.01.2013

XI. Опис бізнесу
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.
Строк iснування Товариства 13 рокiв. Товариство створено на невизначений строк.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi
активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої
юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю.
На протязi звiтного перiоду не вiдбулось структурних змiн в органах управлiння, органiзацiйної
структурi, основних структурних пiдроздiлах Товариства. Товариство не створювало дочiрнi
пiдприємства, не було фактiв набуття пiдприємствами статусу залежного вiд Товариства, не були
лiквiдованi дочiрнi пiдприємства Товариства та не було дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi
перебувають у процесi лiквiдацiї.
Протягом звiтного перiоду ПрАТ «ДМЗ» не входило до складу (не ставало учасником)
господарських органiзацiй, якi в розумiннi ст.ст.118, 120 Господарського кодексу України
визначаються як об’єднання пiдприємств/господарськi об’єднання.
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.
Товариство має фiлiї та представництва:
Фiлiя "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод", мiсцезнаходження: 83062, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця Iвана
Ткаченка, будинок 141 - де сконцентровано домене, ливарне виробництво, а також цех переробки
шлаку, цех металоконструкцiй, копровий цех, киснево-компресорний цех, ТЕЦ та iншi;
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. Основним виробничим цехом фiлiї
"Збагачувальна фабрика "Свято - Варваринська" ПрАТ "ДМЗ" є головний корпус у якому
безпосередньо вiдбувається переробка рядового вугiлля з метою випуску продуктiв збагачення:
вугiльного концентрату марки "К";
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" у
мiстi Київ, мiсцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вулиця Якiра, будинок 8/81;
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" у
мiстi Москва, мiсцезнаходження: Росiя, 109147, м. Москва, вулиця Марксистська, будинок 34,
корпус 7;
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" у
мiстi Мiнск, мiсцезнаходження: Бiлорусь, 220033, м. Мiнськ, вулиця Нахiмова, 12;
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" у
мiстi Вiдень, мiсцезнаходження: Австрiя, 1010, м. Вiдень, Кернтнер Рiнг, 5-7/ 7 поверх.
В процедурах злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Товариство не перебувало.
Структурнi змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства, основних структурних пiдроздiлах

емiтента та їх функцiональне призначення, протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства на 31.12.2013р. склала 10 386 осiб.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв у центральному апаратi – 2 362 осiб.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв у фiлiї "Металургiйний комплекс" – 7 338 осiб.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв у фiлiї "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" –
686 осiб.
За основним мiсцем роботи працюють – 9 922 осiб, за сумiсництвом - 195 осiб, за цивiльноправовими договорами – 269 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, на 31.12.2013р
складає 13 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв в порiвняннi з 2012р зменшилась на 97 осiб.
Фонд оплати працi Товариства за 2013 рiк складає – 803 453,7 тис.грн., що нижче фонда оплати
працi за 2012рiк на 11 934,1 тис.грн (1,5%). Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2012 рiк склав815 387,8 тис.грн.
Пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв є кадровою полiтикою Товариства, це дозволяє
здiйснювати освоєння нової технiки та технологiї, упровадження прогресивних систем управлiння
персоналом i збутом продукцiї, пiдвищувати ефективнiсть функцiонування пiдприємства.
В Товариствi iснує профспiлковий комiтет.
Мiж адмiнiстрацiєю та трудовим колективом укладено колективний договiр 22.03.2007 року, строк
дiї колективного договiру до прийняття нового колективного договiру.
В першу чергу слiд вiдзначити, що керiвництво пiдприємства вважає, що своїми досягненнями
ПрАТ "ДМЗ" зобов'язаний саме своїм працiвникам - професiоналам, саме їх цiнують найбiльше.
Головний принцип кадрової полiтики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну
справу повиннi належно оцiнюватись. Випускники вищих навчальних закладiв, професiйнотехнiчних училищ спiвробiтники пiдприємства охоплюють турботою та увагою. З найбiльш
перспективними працiвниками середньої та нижчої ланки, що випробовуються на рiзних
дiльницях роботи здiйснюється ротацiя, згiдно iз їхнiм потенцiалом. А тi з них, хто володiє
потенцiалом лiдера, цiлеспрямовано готуються на пiдвищення у рамках програми "кадровий
резерв". I, звичайно Товариство не забуває ветеранiв, якi багато рокiв тому створювали основу
майбутнього пiдприємства.
В областi управлiння персоналом ПрАТ "ДМЗ" вирiшує наступнi завдання:
- створення робочої обстановки, яка базується на принципах вiдкритостi та взаємної поваги i
сприяє розкриттю здiбностей кожного працiвника;
- розвиток системи мотивацiї персоналу, яка дозволяє кожному працiвниковi розраховувати на
кар'єрне зростання i винагороду, яка вiдповiдає професiйному рiвню i особистому внеску у справу
компанiї;
- соцiальний захист спiвробiтникiв;
- надання спiвробiтникам можливостi навчання та пiдвищення квалiфiкацiї;
- розробка стратегiчних планiв комплектацiї пiдприємства науковими та iнженерно-технiчними
кадрами на основi прийнятих програм перспективного розвитку пiдприємства;
- розробка стратегiчних напрямкiв, форм i шляхiв пошуку необхiдного для пiдприємства
кадрового потенцiалу;
- органiзацiя виїзних комiсiй для пiдбору i залучення на роботу у ПрАТ "ДМЗ" фахiвцiв iз числа
кращих випускникiв вищих навчальних закладiв та аспiрантур;
- проведення соцiологiчних та психофiзичних дослiджень у структурних пiдроздiлах пiдприємства
для розробки i реалiзацiї програм iз вдосконалення управлiння розвитком трудових колективiв,
покращення морально - психологiчного клiмату, стабiлiзацiя трудових колективiв, змiцнення
виробничої дисциплiни, створення найбiльш сприятливих умов працi, якi сприяють пiдвищенню
його продуктивностi на основi використання кращих вiтчизняних i свiтових досягнень;
- розробка та вдосконалення заходiв щодо вдосконалення кадрового менеджменту у ПрАТ "ДМЗ"
на основi використання кращих свiтових науково-практичних досягнень.

Емiтент не є членом об’єднань пiдприємств.
Емiтент не є учасником спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства вiд третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку (П(С)БО).
Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом вiд 30.12.2011 № 94 "Про облiкову полiтику".
Облiк та оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювались
вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв, об'єктiв iнвестицiйної
нерухомостi i iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних
матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних
фондiв здiйснювалось у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% вартостi. Вартiсна
ознака предметiв, що входять до складу iнших необоротних матерiальних активiв, складає менше
нiж 2500грн. i срок використання бiльше одного року.
Облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи". Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну
корисного використання з застосуванням прямолiнiйного методу.
Облiк та оцiнка запасiв пiдприємства здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси".При
списаннi запасiв на виробництво, продаж або iнше вибуття встановлено метод собiвартостi
перших за часом надходження запасiв (ФIФО), в роздрiбнiй торгiвлi i громадському харчуваннi по цiнам продаж. Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) у зв'язку з придбанням запасiв
включались в собiвартiсть придбаних запасiв, або вiдображались на окремих субрахунках кожного
рахунку облiку запасiв з помiсячним їх розподiлом по середньому вiдсотку. Предмети, що
використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо
вiн бiльше одного року, зокрема: iнструменти, господарський iнвентар, спецiальнi оснащення,
спецiальний одяг тощо враховувались у складi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв
(МШП). Вартiсть МШП, якi переданi в експлуатацiю, списувались з балансу з подальшим
веденням оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та
матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювались до П(С)БО 10 "Дебiторська
заборгованiсть". Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi на дату
балансу обчислюється резерв сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається за
методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Облiк та оцiнка зобов'язань
здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Ранiше визнанi обов'язання, якi не
пiдлягали погашенню на дату балансу включались до складу доходiв звiтного перiоду. Для
вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплату вiдпусток працiвникам створювалось
забезпечення виплат вiдпусток. Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснювались вiдповiдно
до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Облiк та оцiнка доходiв здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 15 "Дохiд". Оцiнка ступеню завершеностi операцiй по наданню послуг здiйснювалась
шляхом вивчення обсягу виконаних робiт, послуг з оформленням двостороннiх актiв за
виключенням випадкiв, якщо дохiд вiд надання послуг не можливо було визнати. Вiдображення
витрат у бухгалтерському облiку здiйснювалось вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". Облiк витрат
на виробництво i калькуляцiя виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг для основних цехiв
здiйснювалась по передiльному методу, для ремонтних цехiв - позаказного, для допомiжних

пiдроздiлiв - простого методу. Вартiсть реалiзованої покупної продукцiї оцiнювалась по цiнi
можливої реалiзацiї. Постiйнi та змiннi загальновиробничi витрати розподiлялись з використанням
бази розподiлу величини прямих витрат включаємих у виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт,
послуг).
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" поставляє чавун передiльний, чавун ливарний, бiля
260 профiлерозмiрiв сортового прокату: профiлi круглi, шестиграннi, квадратнi, смуговi,
арматурнi, фасоннi, у тому числi полособульб судновий; прокат для лемеша й ножiв землерийних i
сiльськогосподарських машин; смуги ресорнi; прокат товстолистовий гарячекатаний й
товстолистовий конструкцiйний гарячекатаний з вуглецевих звичайної якостi, якiсних
конструкцiйних пружинних i iнструментальних, а також низьколегованих i легованих суднових,
котельних, а також ресорно-пружинних марок сталi.
Продукцiя пiдприємства використовується практично у всiх галузях промисловостi, а особливо в
машинобудуваннi (автомобiлебудування, сiльськогосподарське машинобудування,
суднобудування), цементнiй промисловостi, будiвництвi. Перспективнiсть продукцiї пiдприємства
не викликає сумнiвiв. Однак для змiцнення завойованих позицiй на ринку, максимального
задоволення потреб замовникiв, полiпшення якостi продукцiї, що виробляється, на пiдприємствi
проводиться робота з вивчення потреб ринку в нових видах металопродукцiї i освоєннi
вiдповiдних. Сезоннi об'єми виробництва продукцiї ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"
обумовленi поточною ситуацiєю на ринку металу та станом виробничого обладнання. До
постiйних факторiв, якi впливають на змiну попиту на металопродукцiю можна вiднести
прагнення трейдерiв поповнити складськi запаси в перiод сiчень - березень, а також свято Рамазан
в мусульманських країнах (в перiод 21 серпня - 21 вересня) й сезон мусонiв в липнi - початку
вересня, коли споживання значно знижається.
Оскiльки, велика частина регулярних, стабiльних грошових надходжень на пiдприємство
здiйснюється вiд основних клiєнтiв, то iнформацiя про обставини взаємодiї з ними є стратегiчною
й конфiденцiальною. До того ж, враховуючи полiтичну обстановку в Українi, розвиненiсть
структур забезпечення iнформацiєю у найбiльших конкурентiв, вважаємо неможливим надання
iнформацiї про основних клiєнтiв у розрiзi конкретних покупцiв.
Договори купiвлi-продажу укладаються напряму з ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод".
Дiстрибютори та офiцiйнi представники в регiонах вiдсутнi. Вiдвантаження товару виконується
кiнцевим споживачам й торгiвельним органiзацiям. Для збуту продукцiї використовуються методи
"активних" продажiв, коли iнiцiатива контакту йде вiд продавця, i "пасивних" продажiв, коли
iнiцiатива контакту йде вiд покупця продукцiї.
Основна продукцiя Фiлiї "Металургiйний комплекс ПрАТ «Донецьксталь»- металургiйний завод»
- виробництво чавуну, бiльше нiж 100 рiзновидiв вуглецевих, конструкцiйних, низьколегованих,
легованих звичайної якостi, якiсних та високоякiсних марок сталi, церковних дзвонiв, стальних
електросварних прямошовних труб, будiвельних матерiалiв, залiзовмiсних вiдходiв, шлакової
продукцiї та продукцiї iзвесткового виробництва.
Основна продукцiя Фiлiї "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська":
- Вугiльний концентрат марки "К" 0-100мм (ТУ У 10.1-34849944-001:2010), призначений для
коксування, використовується як паливо в металургiйному виробництвi.
- Вугiльний концентрат сорту "Премiум" 0-100мм (ТУ У 10.1-34849944-003:2010) полiпшеної
якостi за показниками вологи, зольностi та сiрки. Призначений для коксування, використовується
як паливо в металургiйному виробництвi.
- Промпродукт (ТУ У 10.1-34849944-002:2010). Використовується як паливо для теплових
електростанцiй.
Збагачувальна фабрика призначена для переробки рядового вугiлля марки "К" ПАТ
"Шахтоуправлiння "Покровське".
За 2013 р. виробництво металопродукцiї на потужностях ПрАТ "ДМЗ" становило 1 412,3 млн. т.
Вiдвантажено споживачам – 1 435,7 млн. т., в т.ч. – 1 374,3 млн. т. на экспорт.
Основним видом металопродукцiї є чавун. Виробництво чавуну у 2013роцi складає 1 380 543,37т,

вiдвантажено - 1 405 065,53т, загальною вартiстю 4 103 189тис. грн., у т.ч. вiдвантажено на
експорт 1 374 308,55т, загальною вартiстю 4 006 063 тис. грн. У вiдсотках до всiєї виробленої
продукцiї - 38,85 %
Середньореалiзацiйнi цiни без ПДВ:
внутрiшнiй ринок (грн/т)- 3 158 грн,
експорт (дол.США/т)- 365 дол.США/т.
Виробництво сортового прокату у 2013 р складає - 31 755,13 т, вiдвантажено 30 619,91 т,
загальною вартiстю 200 392 тис. грн., у т.ч. вiдвантажено на експорт 7т, загальною вартiстю 60 760
тис. грн. У вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 1,90 %.
Середньореалiзацiйнi цiни без ПДВ:
внутрiшнiй ринок (грн/т)– 5 814грн/т,
експорт (дол.США/т)- 1 086 дол.США/т .
Виробництво листового прокату у 2013 р складає - 15,48 т, вiдвантажено 1,37т, загальною
вартiстю 7 тис. грн. У вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 0,00 %. Середньореалiзацiйна цiна
без ПДВ на внутрiшнiм ринку (грн/т)- 5146грн.
Вiдвантаженння на експорт не здiйснювалось. Вiдвантаження листового прокату проводилась в
малому обсязi з причини модернiзацiї сталеплавильного виробництва
Виробництво вугiльного концентрату марки К у 2013 роцi складає - 4 790 382,82т, загальною
вартiстю 4 261 735тис.грн. Вiдвантажено - 4 706 435,42 т, загальною вартiстю 6 034 495 тис. грн., у
т.ч. вiдвантажено на експорт 469т, загальною вартiстю 567 548 тис. грн. У вiдсотках до всiєї
виробленої продукцiї - 57,14 %.
Середньореалiзацiйнi цiни без ПДВ:
внутрiшнiй ринок (грн/т)- 1257 грн,
експорт (дол.США/т)- 160 дол.США/т.
Новi види продукцiї за 2013 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан емiтента.
Склад витрат - вiдсоток вiд загальної собiвартостi реалiзованої продукцiї (у вiдсотках):
За основними видами металопродукцiї:
Чавун
- Матерiальнi витрати – 63,92 %
- Енергоресурси – 33,15 %
- Витрати на оплату працi i вiдрахування на соцiальнi заходи -1,97 %
- Амортизацiя - 0,86 %
- Iншi витрати - 0,10 %
Всього 100,0%.
Сортовий прокат
- Матерiальнi витрати -93,10 %
- Енергоресурси – 1,85 %
- Витрати на оплату працi i вiдрахування на соцiальнi заходи -3,24 %.
- Амортизацiя - 0,31 %
- Iншi витрати – 1,50 %
Всього 100,0%.
Вугiльний концентрат марки К:
- Матерiальнi витрати - 93,74 %
- Енергоресурси – 1,59 %
- Витрати на оплату працi i вiдрахування на соцiальнi заходи – 1,55 %
- Амортизацiя – 1,64 %
- Iншi витрати – 1,48 %
Всього 100,0%.
Основними ринками збуту пiдприємства в 2013 р були країни Європи i Туреччина - обсяг
продажiв у цьому регiонi досяг 79,12 % - 1 081,6 тис. т. У Пiвнiчну Америку поставлено 227 тис. т.
продукцiї ( 16,81 %).
Залежнiсть виробництва вiд сезонних змiн .

Виробничий процес вiд сезонних змiн не залежить. Певний вплив на збутової процес надають
сезоннi фактори - спади активностi в перiоди вiдпусток i релiгiйних свят , зростання по їх
завершеннi.
Основний ризик у дiяльностi пiдприємства - перевиробництво металу в свiтi. За оцiнками рiзних
експертiв, до 40% виробленого обсягу металопродукцiї не знаходить покупця. Ця маса пропозицiї
чинить постiйний тиск на ринки, заважаючи адекватному формуванню цiни i змушуючи
виробникiв торгувати з мiнiмальною маржею i перiодично зупиняти виробництво. Напряму на
процес пiдприємство вплинути не може, тому що основне джерело надвиробництва - Китай, проте
ряд заходiв з подолання ризикiв проводиться - в основному це стосується пошуку довгострокових
партнерiв i виходу на кiнцевих споживачiв. Наступний ризик - криза свiтової економiки остаточно
не завершилась. Його вiдлуння у виглядi перiодично виникаючих проблем в рiзних регiонах не
дають можливостi здiйснювати довгострокове планування бiзнесу , а тактика заробiтку зараз i тут
не може тривати нескiнченно.
Третiй ризик - полiтична нестабiльнiсть в iсламських країнах - Лiвiя , Сирiя , вiднедавна Туреччина. Цi держави кiлька рокiв тому споживали значнi обсяги продукцiї пiдприємства, проте
релiгiйнi конфлiкти i державнi перевороти вивели цi держави з числа активних гравцiв ринку.
Одночасно з скороченням географiї збуту посилюється тиск пропозицiї на решту ринки, що в
умовах свiтового надвиробництва не додає стабiльностi та ефективностi бiзнесу.
Металургiя України зважаючи на слабкiсть внутрiшнього ринку є експортно-орiєнтованою
галуззю. Це означає , що будь-якi коливання кон'юнктури на зовнiшнiх ринках безпосередньо i
найкоротшi термiни вiдображаються на динамiцi виробництва . З iншого боку , великий обсяг
експорту дозволяє змiцнювати зовнiшньоторговельний баланс країни. Серед проблем галузi , крiм
корiнних , пов'язаних з її орiєнтацiєю на експорт, можна вiдзначити також великий знос основних
фондiв; вiдсутнiсть достатнього фiнансування для модернiзацiї виробництв, та iнфраструктури i
покриття дефiциту оборотних коштiв; слабка протекцiонiстська полiтика уряду, внаслiдок чого
пiдприємства змушенi конкурувати iз зарубiжними , в першу чергу - росiйськими виробниками на
i так перенасиченому пропозицiєю внутрiшньому ринку; дефiцит якiсної сировини , головним
чином - брухту i вугiлля для коксування.
ПрАТ «ДМЗ» успiшно впровадив у своєму виробничому процесi передовi технологiї доменного
виробництва, i продовжуючи розвиток, закiнчує будiвництво сучасної електросталеплавильної
печi натомiсть лiквiдованого застарiлого , витратного i неекологiчного мартенiвського цеху. Пуск
ЕСПЦ запланований на травень 2014 року.
В даний час пiдприємство займає на ринку вiдносно скромне мiсце зважаючи на модернiзацiю
сталеплавильного виробництва i зупинки випуску листового прокату, а також через необхiднiсть
закуповувати напiвфабрикати на ринку. Запуск ЕСПЦ дозволить повернути нашi позицiї по
листовому прокату.
Конкуренцiя в металургiйнiй галузi визначається, як правило, сортаментом виробленої
пiдприємством продукцiї та її марочним складом. Iсторично склалося так, що пiдприємства, якi
знаходяться на територiї колишнього СРСР, були побудованi в три основнi перiоди становлення
металургiї - до революцiї ( наприклад ДМЗ , Алчевський МК) , в перiод перших п'ятирiчок (
Запорiжсталь , Днiпроспецсталь , Магнiтогорський МК) , в перiод 60 - 80 - i рр. 20 -го столiття
(НЛМК, АрселорМiттал Темiртау ). При цьому в рамках функцiонування планового народного
господарства кожне пiдприємство, як правило, мало чiтку спецiалiзацiю своєї продукцiї, проте
iснували i пiдприємства повного циклу з широким сортаментом продукцiї. Частина пiдприємств
була побудована поблизу родовищ руд (НЛМК , Магнiтогорський МК , Криворiжсталь), частина поблизу родовищ енергоносiїв (АрселорМiттал Темiртау, Донецький МЗ), частина - в
безпосереднiй близькостi вiд споживачiв або мiсць вiдвантаження (Азовсталь, Запорiжсталь). У
процесi переходу власностi на пiдприємства у приватнi руки колишнi складовi радянського ГМК
опинилися в положеннi конкурентiв, i багато з них були змушенi виробляти продукцiю, яка ними
ранiше не випускалася. Крiм того, джерела сировини та енергоносiїв також змiнили власника.
Основним ринком збуту для колишнiх радянських заводiв стали зарубiжнi ринки. Однак
виробники специфiчного сортаменту ( для сiльськогосподарського машинобудування ,
автомобiлебудування i пр), а також «ходового» профiлю (арматура, товстий лист), як правило

мають практично гарантованi ринки збуту, в т.ч. i на територiї СНД.
Основними конкурентами ПрАТ «Донецьксталь - металургiйний завод» , є наступнi пiдприємства,
що виробляють сортамент, близький, або аналогiчний нашому; i дiючi на тих ринках, на яких ми
здiйснюємо реалiзацiю основної маси продукцiї :
Листовий прокат :
ПАТ «ММК iм. Iллiча» ( Україна; входить до Метiнвест -Холдинг; товстий i судновий лист) ;
ПАТ Алчевський меткомбiнат ( Україна; IСД; товстий лист, сляби)
ПАТ МК Азовсталь ( Україна; Метiнвест -Холдинг; товстий лист)
Северсталь (Росiя; Олексiй Мордашов; листовий прокат)
Сортовий прокат:
Донецький металопрокатний завод (Україна; «Втормет»; смуга, куточок, коло, квадрат ,
шестигранник)
ПАТ АрселорМiттал Кривий Рiг (Україна; АрселорМiттал; смуга, квадрат, шестигранник, куточок,
гладка арматура)
Оскольський електро -металургiйний комбiнат ( Росiя; Металоiнвест; квадрат, круг, смуга ,
шестигранник)
Днiпроспецсталь (Україна; Приват; кола, квадрати , смуги , шестигранники)
ПАТ «ММК iм. Iллiча». Розташований у м. Марiуполь Донецької областi, Україна. Входить в
«Метiнвест - Холдинг».
У числi основної виробленої товарної продукцiї залiзорудний агломерат для виплавки чавуну ,
передiльний чушковий чавун, гранульований шлак i фракцiонований щебiнь, литi i катанi сляби,
товстолистова з моно- i бiметалу, прокат гарячекатаний, у т.ч. травлений , в листах i рулонах ,
сталь холоднокатана (у т.ч. оцинкована) в листах i рулонах , сталева стрiчка , безшовнi i зварнi
труби , балони для зберiгання стислих i зрiджених газiв.
Комбiнат є постачальником для суднобудування сталевого листа , сертифiкованого авторитетними
свiтовими центрами. Корпуси багатьох кораблiв торговельного, криголамного i вiйськового флоту
України i Росiї виготовленi з iллiчiвського металу.
Комбiнат є найбiльшим в Українi виробником оцинкованого холоднокатаного прокату.
Структура основного виробництва :
Аглофабрика - 12 млн. т. агломерату на рiк.
Доменний цех - 7 млн. т. чавуну на рiк.
Конверторний цех , мартенiвський цех - 7 млн. т. сталi на рiк.
ЛПЦ 1700 , ЛПЦ 3000 , цех холодного прокату , - 6 млн. т. прокату в рiк.
Трубоелектрозварювальний , трубопрокатний цех - 130 тис. т. на рiк.
Балонний - 7 тис. штук на рiк.
Вапняно - випалювальний цех - 400 тис. т. на рiк.
Слябiнг
Конкурує з нашим пiдприємством по гарячекатаному листовому прокату:
За товщиною - в дiапазонi 5-8 мм ( ЛПЦ 1700 ) , 6-50 мм ( ЛПЦ 3000).
Виробляє сталi суднобудiвних марок, рядовi, конструкцiйнi, легованi .
Конкурентними перевагами є: великий досвiд i спецiалiзоване виробництво суднової сталi ;
наявнiсть повного виробничого циклу на компактнiй територiї (агломерат - чавун - листовий стан);
значна потужнiсть прокатного виробництва (6 млн. т проти 0,5 млн. у ДМЗ); розташування на
невеликiй вiдстанi вiд порту; популярнiсть i пiзнавальнiсть бренду.
Цiнова полiтика пiдприємства передбачає рiвень цiн, в цiлому дещо вище цiн ДМЗ .
Основна конкурентна перевага ДМЗ в порiвняннi з ММК iм Iллiча - можливiсть постачання
невеликих партiй, збiрних вагонiв; можливiсть виробляти прокат деяких марок ( 65Г , 40Х та iн.)
ПАТ «Алчевський меткомбiнат»
Розташований в м.Алчевськ Луганської областi , Україна. Належить «Корпорацiї IСД».
ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» - пiдприємство з повним металургiйним циклом. В
даний час « АМК » у своєму складi має 7 основних цехiв : агломерацiйний, доменний,
мартенiвський, обжимний, товстолистовий № 1, товстолистовий № 2, сортопрокатний. Доменний
цех: виробництво чавуну передiльного, чавуну ливарного .

МБЛЗ ( слябової ) : заготiвля безперервнолита прямокутна ( сляб ) .
Стан 600: виробництво квадратної заготовки 100 х 100 мм , 120 х 120 мм , 125 х 120 мм;
виробництво фасонного прокату: балка двотаврова; швелер сталевий з паралельними гранями;
куточок равнополочний; профiль СВП для крiплення гiрничих виробок.
Товстолистовi стани 2250 , 2800:
лист вуглецевий, конструкцiйний, низьколегованих, легованих, товщиною 5-50 мм; штрiпси
вуглецевi, низьколегованi .
Конкурує з нашим пiдприємством у виробництвi слябiв i листового прокату товщиною 5 - 50мм.
Конкурентнi переваги АМК :
Наявнiсть потужної збутової мережi IСД ( «УГМК» в Українi, мережа трейдерiв в СНД i за
кордоном);
Завершення модернiзацiї дозволить збiльшити потужнiсть виробництва i покращити якiсть
продукцiї ;
Реконструкцiя «АМК».
Фахiвцями комбiнату та Корпорацiї «Iндустрiальний Союз Донбасу » була розроблена комплексна
програма iнвестицiйних проектiв технiчного переозброєння ПАТ « АМК» , розпочата в 2004 роцi i
передбачає повне технiчне переозброєння комбiнату, а по сутi, будiвництво нового пiдприємства
на iснуючiй промисловому майданчику.
Основними проектами програми реконструкцiї сталi - будiвництво комплексу безперервного
розливання сталi з установкою кiвш-пiч , вакууматором , будiвництво комплексу конвертерного
цеху у складi двох конвертерiв , будiвництво печей для випалювання вапна, капiтальний ремонт з
реконструкцiєю доменної печi № 1 об'ємом 3000 м3, капiтальнi ремонти доменних печей № 3,4,5 ,
будiвництво нової доменної печi об'ємом 4300 м3, з подальшим переведенням всього комплексу
печей на вдування пиловугiльного палива , реконструкцiя кисневого блоку № 4 та будiвництво
двох комплексiв повiтророздiльних установок Кааре - 60 № 7 та № 8, реконструкцiя стану 2800 з
збiльшенням його продуктивностi i розширення виробленого сортаменту, будiвництво
електрогенеруючих установок, будiвництво всiєї транспортної iнфраструктури та допомiжних
об'єктiв.
Основна конкурентна перевага ДМЗ в порiвняннi з АМК - можливiсть постачання невеликих
партiй, збiрних вагонiв; збут продукцiї безпосередньо з заводу.
ПАТ «МК Азовсталь»
Розташований у м. Марiуполь Донецької обл , Україна . Належить «Метiнвест - Україна». Друге за
потужнiстю в Українi металургiйне пiдприємства (пiсля «АрселорМiттал Кривий Рiг»).
Виробнича потужнiсть (на рiк):
чавун - 5 млн. тонн;
сталь - 6 млн. тонн;
прокат - 5 млн. тонн;
агломерат - 2 млн. тонн;
Вироблена продукцiя:
Заготiвля квадратна гарячекатана;
Сляби безперервнолитi.
Виробляються шляхом безперервного розливання конверторної сталi на слябових МБЛЗ i
застосовуються як сировина для виробництва плоского листового або рулонного прокату. Сляби
виробляються довжиною вiд 5 до 12 метрiв, шириною вiд 1250 до 1950 мм i товщиною вiд 220 до
300 мм.
Товстолистовий прокат виробляється з неперервнолитих слябiв, а також при необхiдностi - iз
злиткiв конвертерного або електрошлакового виробництва. Комбiнат виробляє широкий
сортамент листового прокату товщиною 6 - 200мм, шириною 1500 - 3200мм i довжиною 600024000 мм для суднобудування, важкого, енергетичного i спецiального машинобудування,
мостобудування, для виготовлення труб великого дiаметру магiстральних газо - i нафтопроводiв ,
в тому числi пiвнiчного виконання, глибоководних споруд та iнших галузей промисловостi. Весь
обсяг виробленого листового прокату проходить 100 % ультразвуковий контроль суцiльностi .
Прокат сортовий i фасонний - сталь кругла горячевальцовочна для стрижнiв млинiв ;

рейки залiзничнi; рейковi скрiплення; куточки , балки , швелери; профiлi спецiального
призначення для крiплення гiрничих виробок, будiвництва, машинобудування; кулi.
Продукцiя з металургiйних шлакiв - продукцiя з доменного , мартенiвського i конверторного
шлакiв.
Побiчна продукцiя - аргон газоподiбний, кисень газоподiбний .
Конкурує з нашим пiдприємством у виробництвi слябiв i листового прокату товщиною вiд 6 мм,
довжиною до 12 м, шириною до 2 м.
Конкурентнi переваги Азовсталi - iнтеграцiя в «Метiнвест -Холдинг»; великий обсяг виробництва;
зручна логiстика .
Конкурентнi перевага ДМЗ в порiвняннi з Азовсталлю - можливiсть постачання невеликих партiй ,
збiрних вагонiв; збут продукцiї безпосередньо з заводу.
«Северсталь»
Металургiйний холдинг , володiє Череповецким металургiйним комбiнатом (другий у Росiї), Росiя,
пiдконтрольний Олексiю Мордашову. Компанiя випускає гарячекатаний i холоднокатаний
сталевий прокат , гнутi профiлi та труби, сортовий прокат i т. п. Третина металургiйних
потужностей «Северстали » знаходяться за межами Росiї.
Безпосереднiм конкурентом ДМЗ є Череповецкий МЗ. Конкуруючий сортамент - листовий прокат
5-50 мм з будь-яких марок сталi.
Конкурентнi переваги Северстали - великi обсяги виробництва, сучасне обладнання заводiв,
iнтеграцiя з пiдприємствами ГМК в одному холдингу .
Конкурентнi перевага ДМЗ в порiвняннi з Северсталью актуальнi, в основному, для українського
ринку - вiдсутнiсть необхiдностi митного оформлення продукцiї, меншу вiдстань до кiнцевих
споживачiв; можливiсть поставки невеликих партiй , збiрних вагонiв; збут продукцiї
безпосередньо з заводу.
ПАТ «Донецький металопрокатний завод»
Розташований у м. Донецьк , Україна . Контролюється « Втормет ».
Має у своєму складi три основнi цехи:
сортопрокатний цех;
цех металовиробiв;
ливарний цех.
Прокатний цех заводу був запущений в експлуатацiю 10 березня 1958 . У жовтнi 1961 року
введено в експлуатацiю цех з виробництва чавунних водопровiдних i
каналiзацiйних труб методом вiдцентрового лиття. У 1974-му випустив першу продукцiю
найбiльший в Європi цех столових приборiв iз нержавiючої сталi.
Продукцiя:
Сортамент що випускається заводом металопродукцiї налiчує бiльше 150 найменувань
перiодичних i сортових профiлiв:
металопрокат з рядових i конструкцiйних марок сталей :
круги 16-70 мм
смуги 30 - 100х5 -18 мм
квадрати 12-40 мм
куточки 35-75 мм
шестигранники 14-36 мм
арматура 14-32 мм
труби чавуннi (ЧК 50-150 мм , ЧВР 100 мм) i фасоннi частини до них ;
столовi прилади в асортиментi;
контакти для контакторiв серiї КТ , КПВ , ККД;
наконечники кабельнi мiднi й алюмiнiєвi .
Виробництво здiйснюється з власної ( Кураховский з-д «Електросталь» ) i покупної заготовки.
Виробнича потужнiсть прокатних цехiв становить близько 100 тис т на рiк.
Конкурує з нашим пiдприємством у виробництвi всього свого сортаменту.
За обсягами випуску i забезпеченостi заготiвлею також зiставимо з нашим пiдприємством;
виражених конкурентних переваг не має.

ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»
Розташований у м. Кривий Рiг, Україна .
( «Криворiжсталь» ) - найбiльший виробник сталевого прокату в Українi , спецiалiзується на
виробництвi довгомiрного прокату, зокрема , арматури i катанки. Пiдприємство має повний
металургiйний цикл, до складу якого входять: шахтоуправлiння з пiдземного видобутку руди ,
гiрничо -збагачувальний комплекс , коксохiмiчне та металургiйне виробництво .
Частка комбiнату на ринку металопродукцiї сягає 20 %. Виробничi потужностi пiдприємства
розрахованi на щорiчний випуск бiльше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталi i понад 7,8
млн. тонн чавуну.
Продукцiя:
заготiвля сталева квадратна гарячекатана (г / к)
катанка з вуглецевої сталi
круги чавуннi ( болванки )
смуга сталева
прокат сталевий гарячекатаний круглий , коло (г / к)
прокат сталевий гарячекатаний шестигранний (г / к)
куточки сталевi гарячекатанi рiвнополочнi (г / к)
ферми кроквянi металевi
штрипс
електротехнiчне обладнання
Конкурує з нашим пiдприємством в основному на внутрiшньому ринку у виробництвi смуг, кiл,
шестигранникiв, куточкiв i арматури (дрiбних кiл).
Має конкурентну перевагу зважаючи на великi обсяги випуску , наявностi власної рудної та
енергетичної бази, розвинутої збутової мережi , iнтеграцiї в найбiльший свiтовий холдинг
АрселорМiттал .
Конкурентнi переваги ДМЗ в порiвняннi з АрселорМiттал - Кривий Рiг - можливiсть постачання
невеликих партiй , збiрних вагонiв ; збут продукцiї безпосередньо з заводу.
« Оскольський електро -металургiйний комбiнат»
Розташований у м. Старий Оскол Бiлгородської областi , Росiя . Пiдконтрольний холдингу
«Металоiнвест» . Первiсток бездоменной металургiї в Росiї. Побудований в 1980 р.
сталеплавильне виробництво
Виплавка металу проводиться в ЕСПЦ з використанням як сировини вiд 60 до 100 % металiзованої
окатишiв . Продуктивнiсть ЕСПЦ становить 3 млн. тонн неперервнолитих заготовок на рiк.
Розливку рiдкої сталi здiйснюють на машинах безперервного лиття заготовок. Отриману
безперервнолиту заготовку ( НЛЗ ) передають у сортопрокатний цех № 1 i в сортопрокатний цех
№ 2 для прокатки або вiдвантаження зовнiшнiм споживачам .
В даний час освоєно виробництво близько 2000 марок якiсних вуглецевих i легованих сталей.
прокатне виробництво
Прокатне виробництво комбiнату включає два цехи: - Сортопрокатний цех № 1 ( Стан- 700 )
виробляє великосортний прокат , трубну заготовку , квадратну заготовку для кування ,
штампування i перекату (у тому числi пiдкат для стану- 350 i товарну ) . - Сортопрокатний цех № 2
( Стан- 350 ) виробляє дрiбно - i середньосортний прокат.
СТАН- 700
Сортопрокатний цех № 1 ( СПЦ- 1 ) має потужнiсть для виробництва 2,1 млн. тонн прокату.
Iснуюча система управлiння прокатним станом повнiстю автоматизована , що дозволяє вести
процес прокатки без втручання оператора i зводить до мiнiмуму можливiсть помилки.
СТАН- 350
Сортопрокатний цех № 2 ( СПЦ- 2 ) має рiчну проектну продуктивнiсть 1 млн. тонн , у тому числi
- 700 тисяч тонн середньосортного прокату в прутках i 300 тисяч тонн дрiбносортного прокату в
прутках i мотках .
Вироблена продукцiя:
арматура сталева
Заготовки з металу

Заготiвля лита й катана
заготовки трубнi
окатишi залiзоруднi
смуги сталевi
Прокат круглий
Прокат сталевий гарячекатаний квадратний (г / к)
Прокат сталевий гарячекатаний круглий , коло (г / к)
Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний (г / к)
Конкурує з нашим пiдприємством у виробництвi сортового прокату перерахованого сортаменту.
Конкурентнi переваги порiвняно з ДМЗ - наявнiсть власних родовищ, гiрничо -збагачувальних
потужностей , сама передова технологiя плавки, повна автоматизацiя сортових станiв, власна
збутова мережа, iнтеграцiя в холдинг «Металлоинвест », пiдтримка росiйського уряду.
Конкурентнi переваги ДМЗ - на Україну ОЕМК , в основному , поставляє рядовi i конструкцiйнi
марки сталi у виглядi круглого прокату , нiша ДМЗ - малi партiї , легованi сталi, спецпрофiлю.
ВАТ « Електрометалургiйний завод« Днiпроспецсталь» iм. О.М. Кузьмiна »
Розташований у м. Запорiжжя , Україна .
Вироблена продукцiя .
Пiдприємство виробляє металопродукцiю з неiржавiючих, iнструментальних, швидкорiзальних,
пiдшипникових, легованих, конструкцiйних марок сталi, а також з жаромiцних сплавiв на основi
нiкелю, - бiльше 800 марок сталi i сплавiв i бiльше 1000 рiзних профiлiв прокату.
Сталеплавильне виробництво пiдприємства представлено трьома електросталеплавильними
цехами, оснащеними вiдкритими вiсьмома основними дуговими електропечами ємнiстю вiд 30 до
60 тонн, двома iндукцiйними печами ємнiстю 7 тонн, агрегатом газокисневого рафiнування, а
також печами електрошлакового i вакумно - дугового переплавiв ємнiстю ( 1-20 ) i ( 1 -6 ) тонн,
вiдповiдно.
Для отримання металу з високими якiсними характеристиками, сталь, виплавлена у вiдкритiй
дуговiй печi, обробляється на установцi « пiч- кiвш» , а також пiддається позапiчному
вакуумированию.
Завод виробляє також iнструментальну i швидкорiзальної сталь методом порошкової металургiї.
Виплавка металу проводиться в iндукцiйнiй печi ємнiстю 7 т., а застосовуванi у виробництвi
методи холодного i гарячого iзостатичного пресування при температурi 1100 ° С- 1150 ° С i тиску
1000 атм (процес ASEA - STORA ) дозволяють отримувати метал з однорiдною структурою без
слiдiв карбiдної сiтки.
Прокатне виробництво Прокатний цех оснащений Обжимна - заготовочних таборували « 1050/950
» i сортовими станами «550» , «325» та «280». Днiпроспецсталь виробляє круглий прокат
дiаметром 8-280 мм, квадратний прокат зi стороною 8-100 мм, квадратну заготовку, блюми.
Квадратна заготовка i блюми поставляються з абразивної зачисткою поверхнi. На сортових станах
освоєно виробництво смугових , шестигранних профiлiв i профiлiв спецiального призначення,
прокочується широкий марочний сортамент , в тому числi жаромiцнi сплави легованi нiкелем i
швидкорiзальна сталь.
У калiбрувальному цеху проводиться холоднотянутая сталь , прутки iз спецiальною обробкою
поверхнi з конструкцiйних, пiдшипникових, iнструментальних, швидкорiзальних i нержавiючих
марок сталi.
Конкурує з нашим пiдприємством у виробництвi сортового прокату - кiл , квадратiв ,
шестигранникiв .
В силу специфiки виробництва Днiпроспецсталь i ДМЗ випускають профiлi, споживанi рiзними
галузями промисловостi, i конкурентами є практично умовно.
Проблеми , якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства , ступiнь залежностi вiд законодавчих та
економiчних обмежень.
Основнi проблеми - перевиробництво металу, нестiйкий стан свiтової економiки i полiтична
нестабiльнiсть у державах з високим ринковим потенцiалом.
Законодавчих та економiчних обмежень, якi безпосередньо створюють проблеми дiяльностi
пiдприємства - нi. Однак нестiйка полiтична ситуацiя, вiдсутнiсть чiткої послiдовної державної

полiтики щодо галузi, що займає друге мiсце у вартiснiй структурi експорту України, викликають
певну невпевненiсть i не сприяють впевненому розвитку i стабiльному становищу пiдприємства.
У 2013 роцi капiтальнi iнвестицiї фiлiї «Металургiйний комплекс «ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод» були спрямованi на будiвництво нових, реконструкцiю i технiчне
переозброєння старих об'єктiв i цехiв заводу вiдповiдно до затвердженого плану капiтального
будiвництва на 2013 рiк.
Будiвельно- монтажнi роботи по об'єктах капiтального будiвництва в 2013 роцi виконувалися
силами цехiв заводу, а також залученими будiвельними пiдприємствами вiдповiдно до укладених
договорiв пiдряду .
Фiнансування об'єктiв, що будуються здiйснювалося за рахунок коштiв пiдпрємства.
Коротка характеристика об'єктiв, будiвництво яких здiйснювалося у 2013 роцi.
Замiна мартенiвського способу виробництва сталi на електросталеплавильний з реконструкцiєю i
технiчним переозброєнням мартенiвського цеху та кисневої станцiї пiд електросталеплавильний
цех i кисневу станцiю.
У 2013 р. в рамках даного проекту виконувалися наступнi будiвельно- монтажнi роботи:
- Завершення будiвництва будiвлi електросталеплавильного цеху;
- Монтаж металоконструкцiй , вузлiв i агрегатiв ДСП 150;
- Монтаж м / к i устаткування системи газоочищення;
- Будiвництво градирнi , монтаж обладнання насосної станцiї та системи оборотного
водопостачання;
- Будiвництво ряду будiвель i оснащення їх обладнанням, в т.ч. експрес-лабораторiї , будiвлi ТО i
ремонту навантажувачiв - шлаковозiв, будiвлi резервного вузла прийому i завантаження сипучих ,
вбудованих примiщень допомiжного призначення;
- Монтаж обладнання пiдстанцiї « Сталеплавильна 110 » та об'єктiв електропостачання комплексу;
- Реконструкцiя пiдстанцiї ДМЗ 220 i замiна обладнання в пiдстанцiї Чайкiно;
- Монтаж та пуско - наладка обладнання комплексу об'єктiв ДСП - 150;
- Реконструкцiя кисневої станцiї з установкою ВРУ КдА-25/25, вiддiлення компресiї повiтря,
оборотного циклу водопостачання, а також ряду допомiжних об'єктiв;
- Реконструкцiя iснуючих будiвель i споруд, об'єктiв iнженерної iнфраструктури заводу,
охоплених проектом замiни мартенiвського способу виробництва сталi на
електросталеплавильний;
- Будiвництво залiзничних шляхiв всерединi ЕСПЦ i за цехом
Будiвельно -монтажнi роботи по даному об'єкту виконанi на 91,8 %.
Не закiнченi роботи з монтажу та пуско- налагодження обладнання ДСП 150, системам
газоочистки, оборотного водопостачання та електропостачання комплексу, благоустрою територiї.
Обсяг капiтальних вкладень за проектом станом на 31.12.2013 р. склав 1 878 839 тис.грн., у т.ч.
обладнання 1 027 430 тис.грн.
Введення в промислову експлуатацiю ДСП 150 заплановано на травень 2014 року.
Будiвництво комплексу установки для дроблення i переробки брухту Sredder .
Будiвництво установки з переробки металобрухту Sredder фiрми Danieli виконується в копровому
цеху № 1 заводу.
У 2013 р. в рамках даного проекту виконувалися наступнi будiвельно- монтажнi роботи:
- Монтаж обладнання ломопереробки;
- Будiвництво нового огородження копрового цеху;
- Землянi роботи з водовiдведення пiд розвиток ж / д господарства .
Будiвельно- монтажнi роботи виконанi на 69,4 %.
Не закiнчено роботи з монтажу обладнання, будiвництва допомiжних примiщень, об'єктiв
електропостачання комплексу.
Обсяг капiтальних вкладень за станом на 31.12.2013року становить 152 754 тис.грн. Залишок
фiнансування по об'єкту 67246 тис.грн.
Введення в експлуатацiю об'єкта заплановано в 2014 роцi до моменту пуску в експлуатацiю ДСП

150.
Доменний цех. Дiлянка приготування вапняного розчину.
У 2013 роцi планом капiтального будiвництва було передбачено виконання робiт з органiзацiї
дiлянки приготування вапняного розчину. Зважаючи на недостатнє фiнансування у 2013 роцi,
закiнчення робiт по даному об'єкту намiчено в 2014 року. Залишок освоєння по об'єкту становить
1421 тис.грн.
Технiчне переоснащення цеху з виробництва автомобiльних пружин в цех з виробництва
гiдравлiчних механiзованих крiплень . В процесi реалiзацiї проекту виробництва крiплень
передбачається органiзацiя 13 виробничих дiлянок та ремонт примiщень АБК.
У 2013 р. в рамках даного проекту виконувалися наступнi будiвельно- монтажнi роботи:
- Загальнобудiвельнi роботи по влаштуванню фундаментiв пiд обладнання;
- Монтаж випробувального стенду СКД i ряду верстатного обладнання;
- Виконано ремонт примiщень АБК.
Обсяг капiтальних вкладень за проектом в 2013 роцi склав 9071 тис.грн. Введення об'єкта
будiвництва в експлуатацiю намiчене в 2014 роцi.
Реконструкцiя вiдвалiв промислово- технологiчних вiдходiв виробництва.
На територiї цеху з переробки шлакiв в 2013 роцi виконувалися будiвельнi роботи за програмою
виконання заходiв II етапу робочого проекту згiдно з ТЕО розвитку вiдвалiв промисловотехнологiчних вiдходiв виробництва.
Станом на 1.01.2014 р. в рамках даного проекту виконано наступнi будiвельно- монтажнi роботи:
- Реконструкцiя пiд'їзної а / дороги для вiдвалу;
- Вирiвнювання i ущiльнення поверхнi iснуючого вiдвалу;
- Пристрiй огороджуючого вала та водовiдвiдної канави по периметру вiдвалу;
- Пристрiй глинистого екрану пiд основу знову формованого вiдвалу;
- Будiвництво 3 -х ставкiв - змивiв;
- Пiдготовка пiд озеленення майданчика i укосiв вiдвалу.
Залишок освоєння за кошторисом становить 313 тис.грн. на озеленення майданчика i укосiв, якi
будуть виконанi в 2014 р.
У 2013 роцi були завершенi роботи з влаштування системи контролю управлiння допуском на
територiю заводу. Загальна сума витрат за системою СКУД склала 2970 тис.грн. Об'єкт введено в
експлуатацiю.
У 2013 роцi виконувались будiвельно- монтажнi роботи по ряду допомiжних об'єктiв: пристрiй
системи вiдеоспостереження по заводу , влаштування огородження заводу, завершено будiвництво
складу зберiгання тари з паливороздавальної колонкою на територiї будiвельного цеху , розпочато
будiвництво освiтлювача ВТI 160 цеху хiмводоочищення, виконувалися роботи по влаштуванню
автоматичної пожежної сигналiзацiї по об'єктах заводу тощо.
У 2012 роцi введено в дiю нових основних засобiв на суму 260 662 тис. грн. Також були проведенi
пiдготовчi та ремонтнi роботи з замiни мартенiвського способу виробництва сталi на
електросталеплавильний з ремонтом i технiчним переозброєнням мартенiвського цеху та кисневої
станцiї пiд електросталеплавильний цех i кисневу станцiю. В рамках даного проекту виконувалися
наступнi будiвельно-монтажнi роботи:
- Будiвництво будiвлi електросталеплавильного цеху;
- Монтаж металоконструкцiй, вузлiв i агрегатiв;
- Будiвництво будiвлi насосної станцiї оборотного водопостачання;
- Будiвництво будiвлi експрес-лабораторiї, будiвлi ТО i ремонту навантажувачiв-шлаковозiв,
будiвлi резервного вузла прийому та завантаження сипких, вбудованих примiщень допомiжного
призначення, пiдстанцiї;
- Будiвництво об'єктiв системи газоочистки;
- Будiвництво та ремонт пiдстанцiї;
- Монтаж та пуско-наладка обладнання, включаючи 2 ливарних мостових крана Q-275 +70 / 16;
- Ремонт кисневої станцiї з установкою ВРУ КдА-25/25, вiддiлення компресiї повiтря, оборотного
циклу водопостачання, а також ряду допомiжних об'єктiв;
- Ремонт iснуючих будiвель i споруд, об'єктiв iнженерної iнфраструктури заводу, охоплених

проектом замiни мартенiвського способу виробництва сталi на електросталеплавильний.
Частково незакiнченi роботи по монтажу обладнання, системам газоочистки, оборотного
водопостачання та електропостачання комплексу.
Пiдготовчi та ремонтнi роботи з будiвництва комплексу установки для дроблення й переробки
брухту.
Будiвництво установки по переробцi металобрухту виконується в копровому цеху № 1 заводу.
Виконувалися наступнi будiвельно-монтажнi роботи:
- Пiдготовка майданчика пiд будiвництво, вертикальне планування;
- Вивезено грунту i бою вогнетривiв в кiлькостi 784 тис.т;
- Пристрiй фундаментiв пiд обладнання;
- Виконаний частковий монтаж обладнання ломопереработкi;
- Будiвництво нового огорожi копрового цеху;
- Землянi роботи по водовiдведенню пiд розвиток ж / д господарства.
Незакiнченi роботи з монтажу обладнання, будiвництва допомiжних примiщень,
електропостачанню комплексу.
Доменний цех.
Комплекс будiвництва разливмашини № 4. 2-й етап.
На другому етапi було передбачено будiвництво будiвлi АБК дiлянки РМ, насосної станцiї
оборотного циклу, дiлянки приготування вапняного розчину. У 2012 р. в рамках даного проекту
завершено будiвництво будiвлi АБК, насосної станцiї. Незакiнченi роботи з монтажу
металоконструкцiй i обладнання, електропостачання та монтажу енергокомунiкацiй дiлянки.
Ремонт частини цеху тонкостiнних труб пiд вагонобудiвний цех. У 2012 р. в рамках даного
проекту виконувалися наступнi будiвельно-монтажнi роботи:
- Загальнобудiвельнi роботи по влаштуванню фундаментiв пiд обладнання;
- Виконаний монтаж нестандартного i стандартного устаткування для збiрки вагонiв;
- Змонтованi 2 машини газоплазмового рiзання «Комета» з системою аспiрацiї, фарбувальносушильна камера, 2 мостових крана 20/5 т;
- Виконанi роботи по прокладцi зовнiшнiх ж / д шляхiв.
Ремонтнi роботи ливарного виробництва.
На виробничих площах iснуючих будiвель ливарного цеху ЦСМО в 2012 роцi виконувались
роботи пiд розмiщення виробничих вiддiлень з установкою технологiчного обладнання:
виготовлення сумiшей вiддiлення (16 одиниць стандартного i нестандартного обладнання), лiнiя
повернення горiлої землi (iнерцiйно-вибивних гратах, дробарка валкова i сито полiгональне);
формувальне вiддiлення (машини формувальнi, бункер накопичувальний); дiлянка приготування
холоднотвердiющих сумiшей; дiлянка розливання злиткiв; Плавильне вiддiлення (електропечi, ТП,
газоочистка); дiлянка дзвонiв (дробеметнi камера, електропiч, пiскоструминна камера, КТП);
експрес-лабораторiя.
У 2011 роцi введено в дiю нових основних засобiв на суму 312 260 тис. грн.
За 2011 рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних цiнностей пiдрядним
органiзацiям для виконання будiвельно – монтажних робiт на сумму 9 211 тис. грн. В 2011 роцi
здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 279 004 тис. грн.). В тому числi будiвль та споруд, якi не введенi в експлуатацiю:
автовагова - 35 тис.грн.; автодорога мiжплощадочна - 1 793 тис.грн.; автодорога пiд`їзна до
промплощадки - 25 тис.грн; адмiнiстративний корпус - 6 601 тис.грн.; конвеєрна галерея №3 - 1
101 тис.грн.; майстерня по ремонту насосного обладнання - 2 302 тис.грн.; огородження територiї
промплощадки - 170 тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий - 60 тис.грн; закритий склад
обладнання - 1 884 тис.грн.; станцiя приймання вугiлля вiд канатно-стрiчкового конвеєра - 2 052
тис.грн.; ТП 6/0,69 з РП
6кВт канатно-стрiчкового конвеєра - 1 314 тис.грн. В 2011 було iнвестовано коштiв на придбання
та монтаж канатно-стрiчкового конвейера на сумму 19 568 тис.грн. У тому числi: проектнодослiдницькi роботи - 147 тис.грн.; будiвельно-монтажнi роботи - 8118 тис.грн.; устаткування 852 тис.грн.; монтаж устаткування - 861 тис.грн.; iнше - 9 590 тис.грн.

Протягом року придбанi, збудованi та введенi в експлуатацiю: електромагнiт ДКМ 165Т/М-У1
(первiсна вартiсть 257 058,22 грн.), нагрiвач бiтуму (первiсна вартiсть 176 072,84 грн.),
шлiфувальна машинка (первiсна вартiсть 158 578,53 грн.), грейфер канатний V=6,3М3 (первiсна
вартiсть 214 166,69 грн.), три газоаналiзатори DRAGER (первiсна загальна вартiсть 402 608,24
грн.), збудник синхронного двигуна (первiсна вартiсть 138 727,45 грн.), два сервери для зберiгання
даних (первiсна загальна вартiсть 1 308 057,35 грн.), два електромагнiти вантажопiдйомних
(загальна первiсна вартiсть 688
449,28 грн.), платформа чавуновозу (первiсна вартiсть 591 666,66 грн.),ваги автомобiльнi
електромеханiчнi (первiсна вартiсть 867 075,94 грн.), програмне забезпечення системи SAP/R3
(первiсна вартiсть 1 252 167,24 грн.), будинок контори копрового цеху (первiсна вартiсть 282
974,90 грн.), будинок бази скрапо-роздавальної з бойним залом (первiсна вартiсть 498 030,59 грн.),
будинок вiддiлення рiзання й сортування брухту (первiсна вартiсть 751 035,78 грн.), будинок
дiлянки випалу вапняку (первiсна вартiсть 140 305,72 грн.), будинок вiддiлення пакетування
брухту (первiсна вартiсть 1 198 213,86 грн.), будинок цеху випалу вапняку з розвантажувальною
естакадою (первiсна вартiсть 323 397,25 грн.), будинок залу рiзки копрового цеху (первiсна
вартiсть 388 275,23 грн.), будинок вагарнi (первiсна вартiсть 152 867,90 грн.), автошлях вiд ККЦ
до КПП №7 (первiсна вартiсть 465 672,63 грн.), огородження промплощадки (первiсна вартiсть
337 299,39 грн.), площадка з тротуарних плит (первiсна вартiсть 540 903,26 грн.), тощо. У зв'язку з
фiзичним та моральним зносом за 2011 рiк було виведено з експлуатацiї основних засобiв на 24
217 тис. грн., в тому числi продаж склав 3 952 тис. грн.
Так, серед лiквiдованих у 2011 роцi основних засобiв слiд зазначити: ливарний кран, первiсною
вартiстю 122 838,00 грн.; будинок шихтового двору, первiсною вартiстю 687 159,80 грн.;
газопровiд коксового газу, первiсною вартiстю 129 698,21 грн.; ваги автомобiльнi, первiсною
вартiстю 553 315,00 грн.; установка розiгрiву футеровки, первiсною вартiстю 446 840,59 грн.;
будинок прольоту В-Г, первiсною вартiстю 250 291,24 грн.; стан трубозварювальний, первiсною
вартiстю 585 912,77 грн.; лiнiя порошкового емалювання, первiсною вартiстю 125 143,00 грн.;
машина для рiзки труб А-71, первiсною вартiстю 1 042 497,00 грн.; будинок насосної станцiї,
первiсною вартiстю 112 061,05 грн.; лiнiя гальванiчна, первiсною вартiстю 750 734,00 грн.;
установка подiлу повiтря, первiсною вартiстю 501 120 грн.; водовiдвiд технiчний, первiсною
вартiстю 267 420,55 грн.; прес пакетувальний, первiсною вартiстю 757 770,00 грн.; тощо.
У 2010 роцi введено в дiю нових основних засобiв на 276 136 тис. грн., в т.ч. iнших необоротних
матерiальних активiв на 7 378 тис. грн. Введено в дiю: будiвля камер повiтряних фiльтрiв (вартiсть
1136595,15 грн.), будiвля камер повiтряних фiльтрiв в осях 6-7 (вартiсть 1022478,4 грн.), будiвля
камер повiтряних фiльтрiв в осях 12-13 (вартiсть 851611,49 грн.), будiвля виробництва товарiв
народного вжитку (вартiсть 1138445,53 грн.), естакада набортних та
зливних водотокiв (вартiсть 961736,68 грн.), сетi ЕСПЦ (вартiсть 687712,72 грн.), колектор
напорний повiтряний (вартiсть 2377171,52 грн.), колектор повiтряний (вартiсть 1066808,68 грн.),
водовод напорного зливу (вартiсть 1092451,02 грн.), водовод зводного зливу (вартiсть 1581363,3
грн.), трубопровод (вартiсть 722760,00 грн.), електрообладнання (вартiсть 694274,87 грн.),
зкаливатель (вартiсть 673160,6 грн.), насосний агрегат (вартiсть 743883,76 грн.), розливочна
машина № 4 (вартiсть 1914305,4 грн.), компресор повiтряний (вартiсть 11377827,42 грн.),
компресор повiтряний (вартiсть
11104430,12 грн.), кран момтовий (вартiсть 1285191,22 грн.), насос живлення (вартiсть 1619731,87
грн.), автомобiль автокран (вартiсть 1961691,81 грн.), пам'ятник паровозу (вартiсть 724435,54
грн.). Згiдно з планом капiтального будiвництва, введено в експлуатацiю Комплекс
водопостачання збагачувальної фабрики з балки Матюшина з
насосною станцiєю другого пiдйому, приймальним резервуаром ємкiстю 50 м3, водозбиральними
скважинами з насосними станцiями № 5773, 5774, 5776 вартiстю 9 268 тис.грн.
У 2010 роцi введено в дiю нових машин та обладнання на 169 321 тис. грн., iнструментiв,
приладiв, iнвентара на сумму 3 691 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв, що входять
до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) на 210 тис. грн. За 2010 рiк
пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних
цiнностей пiдрядним органiзацiям для виконання будiвельно – монтажних робiт на сумму 4 905

тис. грн.
В 2010 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума витрат склала - 34 608 тис. грн.).
В тому числi будiвль та споруд, якi не введенi в експлуатацiю: автовагова - 202 тис.грн.;
автодорога мiжплощадочна - 2 091 тис.грн.; автодорога пiд`їзна до промплощадки - 2 875 тис.грн;
адмiнiстративний корпус - 1 972 тис.грн.; конвеєрна галерея №3 - 3 691 тис.грн.; майстерня по
ремонту насосного обладнання - 617 тис.грн.; зовнiшнє освiтлення фабрики - 53
тис.грн.; огородження територiї промплощадки - 8 тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий
- 11 тис.грн; закритий склад обладнання – 1 589 тис.грн.; станцiя приймання вугiлля вiд канатнострiчкового конвеєра - 8 865 тис.грн.
В 2010 було iнвестовано коштiв на придбання та монтаж канатно-стрiчкового конвейера на сумму
23 286 тис.грн. У тому числi: проектно-дослiдницькi роботи - 772 тис.грн.; будiвельно-монтажнi
роботи - 12 580 тис.грн.; устаткування - 4 988 тис.грн.; монтаж устаткування - 756 тис.грн.; iнше 4 190 тис.грн. За 2010 рiк було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом та
реалiзовано основних засобiв з залишковою вартiстю на 4 890 тис. грн., з них кондицiонер
(вартiсть 110111,01 грн.), кондицiонер (вартiсть 110111,02 грн.), система RISC 6000 (вартiсть
113421,00 грн.), кондицiонер (вартiсть 174741,5 грн.), спектрометр (вартiсть 218674,75 грн.),
тепловоз (вартiсть 364795,29 грн.) автомобiль (вартiсть 781225,16 грн.).
У 2009 роцi введено в дiю нових основних засобiв на 536 166 тис. грн., у т.ч. iнших необоротних
матерiальних активiв на 4 580 тис. грн. Введено в дiю гуртожиток ПТУ № 18 (вартiсть 1451031,64
грн.), будiвля прес-ножиць (вартiсть 809195,51 грн.), будiвля градирнi вентиляцiйної ЕСПЦ
(вартiсть 3028651,15 грн.), автостоянка КПП № 7 (вартiсть 975772,16 грн.), галерея електрокабель
на (вартiсть 1250760,45 грн.), огорожа (вартiсть 932111,14 грн.), естакада напорних та зливних
водоводiв (вартiсть 1631190,22 грн.), залiзнiчнi шляхи розливочної машини № 4 (вартiсть
571205,57 грн.), лiнiя
електрокабель на мартенiвського цеху (вартiсть 909334,07 грн.), повiтряпровод (вартiсть 633587,62
грн.), водопровод напорного циклу (вартiсть 2950844,67 грн.), водопровод зводного зливу
(вартiсть 2249227,28 грн.), устанвка душировання чавунних зливкiв (вартiсть 1597946,63 грн.),
електрообладнання ПС № 1 (вартiсть 540488,8 грн.), установка десульфацiї чавуну (вартiсть
579880,58 грн.), установка бетонозмiшувальна (вартiсть 741406,93 грн.), ливарний кран 225+50
(вартiсть 793107,11 грн.), обладнання печi-ковшу Ф " ФАИ ФУКС" (вартiсть 705039,93 грн.), кран
ливарний № 12 (вартiсть 732435,89 грн.), агрегат насосний (вартiсть 592048,82 грн.), агрегат
насосний (вартiсть 592135,42 грн.), агрегат насосний (вартiсть 592083,81 грн.), агрегат насосний
(вартiсть 592083,78 грн.), сталевоз (вартiсть 3797000,00 грн.), розливочна машина № 4 (вартiсть
10645125,51 грн.), будiвля будинку культури (вартiсть 2391209,5 грн.). В 2009 роцi, згiдно з
планом капiтального будiвництва, введенi в експлуатацiю 50 промислових будiвель та споруд на
загальну сумму 419 744 тис.грн.: будiвля головного корпусу (вартiсть-191 406 тис.грн.), споруда
критого акумулятора рядового вугiлля (вартiсть-76 795
тис.грн.), споруда кабельної естакади (вартiсть-12 192 тис.грн.), будiвля енергомодуля (вартiсть-11
688 тис.грн.), споруда естакади теплових сiток (вартiсть-11 679 тис.грн.), споруда станцiї погрузки
вiдходiв №1 (вартiсть-10 538 тис.грн.), будiвля компресорної станцiї (вартiсть-9 502 тис.грн.),
будiвля ВТК i хiмлабораторiї (вартiсть-6 244 тис.грн.) та iншi.
Протягом 2009 року введенi в експлуатацiю машини, обладнання на загальну сумму 41 949
тис.грн. та iнструменти, прилади, iнвентар на сумму 1 382 тис.грн.
За 2009 рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних цiнностей пiдрядним
органiзацiям для виконання будiвельно – монтажних робiт на сумму 4 437 тис. грн. В 2009 роцi
здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 75 831 тис. грн.). В тому числi будiвль та споруд, якi не введенi в експлуатацiю:
автоваги - 206 тис.грн.; автодорога мiжплощадочна - 2558 тис.грн.; автодорога пiд`їзна до
промплощадки - 5 тис.грн; адмiнiстративний корпус - 4328 тис.грн.; конвеєрна галерея №3 - 111
тис.грн.; зовнiшнє освiтлення фабрики - 1027 тис.грн.; огородження територiї промплощадки - 199
тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий - 770 тис.грн; закритий склад обладнання 1397 тис.грн.; станцiя приймання вугiлля вiд канатно-стрiчкового конвеєра - 538 тис.грн.
В 2009 було iнвестовано коштiв на придбання та монтаж канатно-стрiчкового конвейера на сумму

61 014 тiс.грн. У тому числi: проектно-дослiдницькi роботи - 2 093 тис.грн.; будiвельно-монтажнi
роботи - 2 905 тис.грн.; устаткування - 55 230 тис.грн.; iнше – 786 тис.грн. За 2009 рiк було
лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом та реалiзовано основних засобiв з
залишковою вартiстю на 21 451 тис. грн., з них основнi система подачi лiгiрованих феросплавiв
(вартiсть 328052,72 грн.) та мартенiвська пiч № 3 (вартiсть 570260,88 грн.). За 2009 рiк
пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 1 669 тис. грн.
Правочинiв з власниками iстотної участi не було.
До складу доменного цеху входять:
1. Двi доменнi печi корисним об'ємом 1033 м3 кожна.
Доменна пiч № 1 побудована в 1956 роцi. У 1976 р. було проведено капiтальний ремонт I розряду ,
а в 2006 р. на печi виконана повна реконструкцiя в рамках КВР I розряду.
Доменна пiч № 2 побудована в 1957 роцi. У 1979 р. було проведено капiтальний ремонт I розряду ,
а в 2002 р. на печi виконана повна реконструкцiя в рамках КВР I розряду.
2. Рудний двiр.
Рудний двiр обладнаний двома рудно - грейферними перевантажувачами ( РГП ) .
РГП № 1 введений в експлуатацiю в 1973 р. У 2002 - 2003 роках був проведений капiтальний
ремонт.
РГП № 2 введений в експлуатацiю в 1954 р. У 2006 роцi проведенi роботи з ремонту i пiдсилення
його металоконструкцiй i повнiй замiнi електрообладнання з перекладом на террiсторное
управлiння (роботи виконувалися в рамках КВР ДП№1). 3. Повiтронагрiвачi
У цеху є 7 повiтронагрiвачiв (ВН) .
4.Участок розливних машин.
На дiлянцi є чотири розливнi машини. Фактична продуктивнiсть розливних машин - по 1200 т /
добу. Сумарна добова продуктивнiсть дiлянки розливних машин - бiльше 4800 т чавуну.
Склад холодного чавуну має чотири мостових крана.
5. Установка десульфурацiї чавуну магнiєм.
Установка має два постановочних мiсця для обробки чавуну.
6. Дiлянка приготування пиловугiльного палива.
На Донецькому металургiйному заводi була розроблена одна з перших у свiтовiй практицi
високоефективна схема i технологiя вдування пиловугiльного палива в горн доменних печей, i
почалося її дослiдно- промислове освоєння . У 1980 р. на ДМЗ на основi проведених дослiджень
була побудована i здана в промислову експлуатацiю перша в Європi промислова установка для
приготування i вдування ПВП в горн доменних печей. У 2002 роцi в рамках проведення
капiтально - вiдновлювального ремонту I розряду ДП № 2 установка була модернiзована. Сьогоднi
вона вiдповiдає самим останнiм вимогам доменної технологiї i є установкою IV поколiння.
У комплекс установки входить дiлянка з помелу вугiлля ( УППУТ ), два розпредiльно дозувальних вiддiлення ( РДО ). Проектна продуктивнiсть установки 400 т пиловугiльного палива
на добу. У 2006 роцi в рамках проведення КВР ДП № 1 була проведена повна реконструкцiя РДО 1.
Все управлiння технологiчним процесом приготування, дозування, вдування ПВП здiйснюється
АСУ, зiбраної на базi програмованих контролерiв.
Для зниження викидiв пилу в навколишнiй простiр функцiонує багатоступенева система
газоочистки з використанням циклонiв i рукавних фiльтрiв фiрми «ВЕЛЕКС ЛТД», яка забезпечує
рiвень запиленостi очищеного газу не вище ГДК ( 20 мг/ м?) .
7. Центральна витяжна станцiя ( ЦВС )
Центральна витяжна станцiя пущена в експлуатацiю в 2002 г одночасно з пуском ре конструювати ДП № 2 . У 2006 в рамках виконання КВР ДП № 1 справили пiдключення до ЦВС
аспiрацiйної системи ливарного двору ДП № 1 . Вона призначена для очищення аспiрацiонних
газiв ливарного двору доменних печей.

ЦВС складається з рукавного фiльтра ФРIР - 7000 , 3 -х димососiв ( ДП- 26ГМ ), димової труби ,
системи пилетранспорта i бункерiв накопичення пилу.
Надiйна робота системи газоочистки ЦВС дозволяє знизити до санiтарних норм ( 20 мг/м3) викиди
пилу в атмосферу.
8. Бризкальний басейн i насосна станцiя оборотного циклу водопостачання доменних печей.
У 2001-2002 роках проведено капiтальний ремонт бризкальних басейну з повною замiною
залiзобетонних i металоконструкцiй.
Основна вироблена продукцiя:
- Чавун переробний ( ПЛ1 ; ПЛ2 ) ГОСТ 805-95 ( ДСТУ 3133-95 ) , I , II група ; клас А , Б ;
категорiя 3-5. Чушки вагою 15.
- Чавун ливарний (обсяг обмежений) - Л6 ; ГОСТ 4832-95 ( ДСТУ 3132-95 ) , I , II група ; клас А , Б
; категорiя 1-4.
Побiчна продукцiя : шлак, колошниковий пил.
Доменнi печi введенi в експлуатацiю в 2000 -х роках пiсля капiтально - вiдновлювальних ремонтiв
1 розряду i вважаються одними з найбiльш сучасних i екологiчно чистих доменних печей в Українi
. Обсяг виплавки чавуну на кожнiй доменнiй печi може складати 2300 тонн на добу залежно вiд
сировинних умов i ринку товарного чавуну, основна маса чавуну розливається на розливних
машинах. З 2009р в доменному цеху освоєнi технологiї роботи печей без використання
природного газу i з 100 % окатишами в шихтi.
Мартенiвський цех у квiтнi 2012р. був зупинений , у зв'язку iз закриттям провадження.
У 2003р. в мартенiвському цеху була введена установка «пiч- ковш» ( УПК) з виробничої
потужнiстю 1150тис.т для позапiчної обробки напiвпродукту, а також виконана реконструкцiя
установки безперервного розливання сталi ( УНРС ) , в результатi чого виробнича потужнiсть була
збiльшена з 310тис.т до 592тис .т. Данi установки будуть знову запущенi пiсля введення нової
електросталеплавильної печi ДСП -150.
У процесi електродугового пiдiгрiву та продувки розплаву iнертним газом (аргоном) ,
здiйснюється видалення сiрки i доведення напiвпродукту до необхiдної температури i вмiсту
хiмiчних елементiв для отримання заданої марки сталi.
Пiсля установки «пiч- ковш», сталерозливний кiвш зi сталлю транспортується на установку
безперервного розливання сталi ( УНРС ). На даному агрегатi сталь з сталерозливних ковша , через
промiжний кiвш , надходить у два водоохолоджуючих кристалiзатора i подальшим затвердiнням у
формi i по перетину необхiдного сляба.
Отриманий неперервнолитий сляб передається в прокатний цех для виробництва листового
прокату.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства:
В термiн до 25.12.14р. необхiдно пройти комплексну експертизу проекту «Оцiнка впливу на
навколишнє середовище» для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря для фабрики та породного вiдвалу;
Кожен рiк необхiдно проводити маркшейдерську зйомку поверхнi (НПАОП 10.0-5.37-04);
Два рази на рiк необхiдно проводити маркшейдерську зйомку поверхнi (НПАОП 10.0-5.37-04);
По Закону України «Про вiдходи» необхiдно розробити паспорт «Мiсць видалення вiдходiв».
Одержання лiцензiї на користування надрами згiдно особливих умов до Дозволу на спецiальне
водокористування.
На ПрАТ «ДМЗ» фiлiя «МК» в 2013 р. викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря склали
5251 т.
У 2012 р. в атмосферне повiтря викинуто 5851т шкiдливих речовин. Зниження викидiв в 2013р в
порiвняннi з 2012р пов'язане з проведенням теплотехнiчної наладки на паливовикористовуючому
обладнаннi.
Також з виведенням мартенiвського виробництва i полiпшенням якостi сировини кiлькiсть
утворених вiдходiв в 2013р зменшилася. У 2012 р обсяг вiдходiв склав 848892 т , а в 2013 р 769813 т.
Охорона атмосферного повiтря
1. Тривають роботи з будiвництва електросталеплавильного комплексу взамiн виведеного з

експлуатацiї мартенiвського виробництва. У поточному роцi на будiвництво
електросталеплавильного комплексу було освоєно 252 675 тис.грн.
2. Випробувана i пущена в експлуатацiю установка душировання постановочних мiсць при зливi
шлаку в цеху переробки шлаку. Витрати склали 67 тис. грн.
3. У ливарному цеху проведена реконструкцiя обладнання цеху. У ходi реконструкцiї виведена з
експлуатацiї вагранка. Встановлено нову пiч об'ємом 0,5 т. Витрати на реконструкцiю в 2013 роцi
склали 10 797 тис. грн.
4. Вiдповiдно до мiської програми охорони малих рiчок в серпнi- жовтнi поточного року виконана
розчистка русел рiчок Бахмутка i Кальмiус, що протiкають по територiї пiдприємства.
5. У районi територiї оборотного циклу газоочисток доменних печей виконано огорожу
прибережної смуги фундаментними блоками для запобiгання потрапляння шламу в р. Кальмiус.
Витрати склали 100 тис. грн.
Вiдходи виробництва
6. Був проведений комплекс дослiджень з виготовлення та випробуванню металургiйних брикетiв
з дрiбнодисперсних залiзовмiсних вiдходiв. Перед проведенням дослiдiв ставилося завдання
отримання брикетiв з мiцнiстю не менше 50 кг/см2. У всiх варiантах необхiдна мiцнiсть була
досягнута. Пропонується провести на обладнаннi будiвельного цеху дослiди з виготовлення
брикетiв.
7. Дослiдження фiзичних властивостей i хiмiчного складу плавильної пилу газоочистки ДСП - 150
не проводилися , у зв'язку з перенесенням пуску електросталеплавильної печi на 2014 рiк.
Озеленення проммайданчика
8 . Згiдно з планом протягом року (весна - осiнь) проводилося озеленення проммайданчика заводу
та прилеглої територiї. Висаджено 610 штук саженцiв, 55 туй, чагарникiв 200 штук, ялiвцю 130
штук, 1000 кущiв троянд. Витрати склали 150 тис. грн.
Монiторинг навколишнього середовища
9. Згiдно з графiком, проводився лабораторний контроль органiзованих джерел викидiв в
атмосферу на вiдповiднiсть встановленим нормативам ГДВ . Наднормативних викидiв не
зафiксовано.
10 . Виконувався лабораторний контроль атмосферного повiтря в сельбищної зонi по пилу ,
основним газовим компонентам (SO2 , NO2 ) i важких металах . Всього виконано 648 визначень. З
них виявлено 7 перевищень ГДК по пилу.
11 . Протягом року проводився контроль технiчного стану всiх пилогазоочисних установок ( 25
установок ) i перевiрка їх ефективностi . Всi установки знаходяться в технiчно справному станi i
працюють в проектних режимах.
12 . Контроль забруднення грунтiв в санiтарно- захиснiй зонi заводу на забруднення важкими
металами здiйснювався згiдно плану-графiку 2 рази на рiк. Витрати на проведення дослiджень
склали 52 200 гривень.
На даному етапi вiдзначено , що концентрацiї важких металiв у грунтах стабiльнi i встановилися
на рiвнi минулого року.
При порiвняннi середнiх багаторiчних даних дослiджень , забруднення грунтiв коливається на
рiвнi багаторiчного циклу.
13 . Контроль забруднення пiдземних вод в районi Полежакiвських вiдвалiв здiйснювався згiдно з
графiком. Витрати на виконання робiт склали 117 300 гривень.
Спостереження проводилося на базi стацiонарних режимно -спостережних свердловин i вiдбору
проб поверхневих вод.
При порiвняннi багаторiчних даних дослiджень , забруднення вод коливається на рiвнi
багаторiчного циклу.
14 . Щокварталу в Донецьке мiжрайонне управлiння - фiлiя Головного управлiння
Держсанепiдслужби у Донецькiй областi надавали результати монiторингу навколишнього
середовища пiдприємства .
15 . Пiдготовлено форми статзвiтностi 2 - ТП (повiтря ) за 1-3 квартал i за 2013 рiк i форма 1 вiдходи ( рiчна) , а також форма Мiськвиконкому по руху вiдходiв ОТ - 4 за 2013 рiк.

До постiйних ризикiв, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"
можна вiднести наступнi:
- полiтична й економiчна ситуацiї в Українi i в свiтi;
- стан фiнансових ринкiв;
- стан ринку iноземних валют;
- дiї крупних ринкових гравцiв;
- впровадження нових технологiй та видiв продукцiї.
Рацiональна, ефективна органiзацiя всiх пiдроздiлiв пiдприємства є головною умовою його
стабiльної й стiйкої дiяльностi.
Iнформованiсть пiдприємства про змiни та тенденцiї, що вiдбуваються в свiтовiй економiцi, є
загальною умовою для зменшення впливу ризикiв, захисту своєї дiяльностi й розширенню
виробництва та ринкiв збуту. Тому ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" займається
постiйним збором, обробкою, аналiзом й обновленням iнформацiї про такi змiни i тенденцiї, а
також про ефективнiсть своєї дiяльностi, заздалегiдь приймає заходи з удосконалювання
органiзацiї роботи своїх функцiональних пiдроздiлiв.
Для кожного виду ризикiв здiйснюються специфiчнi заходи.
Для зменшення фiнансових ризикiв створюються резервнi фонди грошових коштiв, вiдкриваються
рахунки у закордонних валютах для зменшення рискiв ринкiв валют i т.д.
Серед основних ризикiв, якi впливали на дiяльнiсть пiдприємства у 2013 роцi можна назвати такi:
- нестабiльнiсть свiтової економiки;
- полiтична нестабiльнiсть в арабських країнах;
- надвиробництво металу;
- конкуренцiя з боку китайських виробникiв;
- стримування попиту з-за зниження рiвня кредитування в умовах боргових проблем країн ЄС.
Для зменшення впливу цих ризикiв, крiм зазначених постiйних заходiв, розробляються стратегiї
освоєння нових ринкiв усерединi країни та на мiжнароднiй аренi, шляхи зменшення собiвартостi
продукцiї при збереженнi високої якостi. Для розширення ринкiв збуту пiдприємство постiйно
слiдкує за якiстю продукцiї.
У 2013 роцi ПрАТ "ДМЗ" було сплачено пенi та штрафiв у розмiрi 1 088 тис.грн. Полученi
штрафи, пенi, а також вiдшкодування витрат по рiшенню суда складає за 2013 рiк 6 317 тис.грн.
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзацiї
готової продукцiї, товарiв, виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий
капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Можливi шляхи
покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по
збiльшенню об`ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для
забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб`єкта господарювання
необхiдним є пiдвищення уваги до ефективної виробничої дiяльностi, пошуку резервiв зниження
витрат виробництва та погашення поточних зобов`язань. Ведуться розробки у напрямку
можливого залучення iнвестицiйних коштiв вiд iнвесторiв, зацiкавлених у спiльнiй роботi.
У 2013 роцi пiдприємством було укладено 4 162 договорiв, угод та контрактiв. Вартiсть виконаних
договорiв (контрактiв) орiєнтовно становить 15 745 829 тис. грн. Строки виконання договорiв
дотриманi.
"Портфель" замовлень на 2014 рiк на дату звiту в повному обсязi ще не сформований. Дохiд вiд
його виконання очiкується на рiвнi 2013 року.

Згiдно з комплексною програмою розвитку ПрАТ « ДМЗ » в 2013 роцi велися роботи за
наступними заходам:
• Будiвництво електросталеплавильної печi ДСП - 150;
• Будiвництво нового кисневого блоку i реконструкцiя вiддiлення компресiї повiтря;
• Будiвництво шредерной установки для переробки металобрухту в копровому цеху.
Перехiд вiд мартенiвського способу виробництва сталi на електросталеплавильний дозволить:
• Значно скоротити витрати природного газу на тонну виплавленої сталi (зi 136 м3 / т до 5 м3 / т).
• Можливiсть використання рiзних видiв сировини в рiзних спiввiдношеннях.
• Зменшити шкiдливi викиди в атмосферу i екологiчне навантаження на центр мiста.
• Розширення марочного сортаменту виробленої сталi.
Проектна потужнiсть ДСП - 150 становить 1800 тис.т сталi на рiк, передбачувана потужнiсть на
2014р - 1350тис.т.
Будiвництво нового кисневого блоку i реконструкцiя вiддiлення компресiї повiтря.
На пiдприємствi проводиться замiна кисневого блоку К- 11 i К -15 на кисневий блок КдА-25/25
виробництва ВАТ « Крiогенмаш » ( Росiя ) продуктивнiстю 25 тис.м3 / год газоподiбного кисню.
Кисень видаватиметься споживачам пiд тиском, що дозволить вiдмовитися вiд кисло рiдних
компресорiв. Можливiсть роботи кисневим блоком КдА-25/25 в дiапазонi 17,5 - 25,0 тис.м3 / год з
незмiнною питомою нормою на вироблення кисню буде забезпечена за рахунок замiни повiтряних
компресорiв К- 1500 на Сentac 5CII виробництва Ingersoll Rand ( 5 штук).
Будiвництво шредерной установки для переробки металобрухту в копровому цеху.
В даний час на ринку України спостерiгається дефiцит якiсного металобрухту, через що
металургiйнi пiдприємства вiдчувають певнi труднощi з його забезпеченням.
Шредiрованний лом є найбiльш оптимальним видом пiдготовленого металобрухту для
використання в дугових сталеплавильних печах i його використання дозволяє виплавляти бiльш
якiсний метал, вести ефективну роботу печi i скоротити витрату електроенергiї i кисню на
виплавку.
З метою забезпечення реконструйованого сталеплавильного виробництва сировиною на площадях
копрового цеху № 1 створюється дiлянка шредерної переробки металобрухту i супутня йому
енергетична i транспортна iнфраструктура.
Крiм того, в комплекснiй програмi розвитку ПрАТ "ДМЗ" на перiод з 2012 по 2014 роки
запланованi роботи з будiвництва нової слябової МБЛЗ на площах мартенiвського цеху, яка пiсля
введення в експлуатацiю електросталеплавильної печi ДСП - 150 дозволить забезпечити
безперервне розливання 100% виробленої сталi.
Полiтика пiдприємства спрямована на ефективне управлiння процесами i постiйне полiпшення
своєї дiяльностi , завдяки видiленню i подальшої оптимiзацiї значущих параметрiв ключових
процесiв , пiдвищення задоволеностi споживачiв , зниження витрат на сировину та енергоресурси
за рахунок економiчного їх використання. Виходячи з цього проведення дослiдницьких робiт на
пiдприємствi спрямоване на вирiшення наступних завдань: вдосконалення iснуючих
технологiчних процесiв, створення нових технологiй бiльш високого технiчного рiвня
виробництва i бiльш високої якостi продукцiї, створення нових конкуренто - здатних видiв
продукцiї , економiю сировини, матерiалiв i палива.
У 2013р. виконувалися наступнi науково-дослiдженi розробки по доменному виробництву:
- Дослiдження можливостi виготовлення брикетiв з пiдвищеною часткою дрiбнодисперсних
залiзосодержащих вiдходiв (доменний шлам i колошниковий пил) за технологiєю фiрми Кютнер з
метою утилiзацiї дрiбнодисперсних залiзовмiсних вiдходiв i зниження витрати окатишiв.
- Дослiдження металургiйних властивостей обкотишiв ПiвнГЗК i оптимiзацiя з урахуванням цих
властивостей технологiї доменної плавки для стабiлiзацiї технологiчних параметрiв роботи
доменних печей, зниження коливань якостi продуктiв плавки, збiльшення продуктивностi печей i
зниження витрати коксу.
- Дослiдження можливостi використання в доменному виробництвi вiдсiву магнiтної фракцiї
шлаку 0 - 8мм без окускування з метою утилiзацiї вiдсiву магнiтної фракцiї шлаку 0 - 8мм в

металургiйних агрегатах.
У 2013р виконувалися науково-дослiдженi розробки спiльно з спiввиконавцями :
- Дослiдження металургiйних властивостей обкотишiв ПiвнГЗК i оптимiзацiя з урахуванням цих
властивостей технологiї доменної плавки спiльно з ТОВ «Технопарк» ДонНТУ « УНIТЕХ » - сума
витрат за 2013р. склала 90 тис.грн ;
- Дослiдження технологiї доменної плавки в умовах зниження шлаку i випробування в шихтi 100
% окатишiв iз застосуванням позапiчної десульфурацiї чавуну за допомогою IРС- 2 спiльно з
ДонНIIчермет - сума витрат за 2013р. склала 98 тис.грн .
На 2014года заплановано проведення наступних НДР:
По доменному виробництву :
- Дослiдження фiзичних властивостей i хiмiчного складу плавильної пилу ДСП - 150 i розробка
способу її утилiзацiї для залучення у виробництво брикетiв вiдходiв металургiйного виробництва з
застосуванням в доменному цеху для утилiзацiї та залучення у виробництво брикетiв вiдходiв
металургiйного виробництва з застосуванням в доменному цеху
- Пiдвищення надiйностi роботи ливарних дворiв доменних печей з проведенням випробувань
альтернативних вогнетривких набивних мас i торкретбетону для пошуку шляхiв пiдвищення
надiйностi вогнетривкої футеровки жолобiв доменних печей з метою скорочення витрат
виробництва чавуну, скорочення витрат на виробництво чавуну, досягнення нормативу стiйкостi
футеровки жолобiв.
- Визначення можливостi виготовлення i використання випарникiв з наливний (бетонною)
футерiвкою на дiлянцi десульфурацiї чавуну доменного цеху з метою полiпшення умов працi,
скорочення кiлькостi ручної працi з використанням шкiдливих для здоров'я людини матерiалiв.
Пiдвищення стiйкостi футеровки випарника.
- Розробка позадоменного способу i технологiї одержання чавуну з регламентованим утриманням
сiрки шляхом введення в розплав за допомогою трайбаппарата десульфурiрующих компонентiв у
складi наповнювача порошкового дроту для розробки способу i технологiї позашламенной
десульфурацiї чавуну з використанням магнiйсодержащого порошкового дроту для отримання
чавуну з заданими властивостями.
- Визначення можливостi органiзацiї в умовах УПЗОМТС (дiлянка "Глином'ялки") виробництва
теплоiзоляцiйного порошкового матерiалу марки 3К50/10 на iснуючому обладнаннi та
використання його в доменному цеху для використання в технологiї вiдходiв виробництва i
зниження собiвартостi продукцiї .
По електросталеплавильному виробництву:
- У перiод освоєння технологiї провести дослiдження та аналiз енерготехнологiчних параметрiв
виплавки напiвпродукту в ДСП - 150 з внесенням, при необхiдностi, коректувань в технологiчну
iнструкцiю з метою вдосконалення технологiї виплавки напiвпродукту в ДСП - 150 i пiдвищення
технiко - економiчних показникiв виробництва сталi за рахунок дослiдження та аналiзу
енерготехнологiчних параметрiв виплавки.
- Розробити та дослiдити режими технологiї попереднього розкислення i модифiкування сталi на
КПК для стабiлiзацiї окисленностi i внутрiшньої структури литого металу, що забезпечують
зниження вмiсту кисню та кiлькостi неметалiчних включень для використання попереднього
розкислення в початковий перiод обробки напiвпродукту на КПК комплексної лiгатури AL + Ca у
виглядi порошкового дроту. Пiдвищення якостi сталi за рахунок зниження вмiсту кисню та
кiлькостi неметалiчних включень у металi, зниження чаду елементiв розкислювачiв.
- Дослiдження технологiї розливання низьколегованих сталей на УНРС електросталеплавильного
цеху iз застосуванням розливних сумiшей типу 4КМ - 10 виробництва ТОВ « НВКП Солотвин » i
ТСК- К20 виробництва ТОВ «ТД«Техмет» з метою пiдвищення якостi поверхнi сляба i листового
прокату з низьколегованих марок сталi за рахунок пошуку ефективних шлакообразующих
сумiшей для кристалiзатора .
- Вивчити рiвень i основнi закономiрностi надходження та поведiнки кисню та азоту в них металiв
на технологiчних дiлянках виплавки напiвпродукту, позапiчної обробки i розливання сталi на
УНРС для визначення оптимальних методiв управлiння процесами зниження газонасичення
металу на всiх технологiчних дiлянках виробництва сталеплавильного цеху.

- Проведення випробувань вогнетривких виробiв iзостатичного пресування виробництва ТОВ
"Шеффiлд Рефракторiс " для безперервного розливання сталi ЕСПЦ з метою пiдвищення
серiйностi розливання сталi на МБЛЗ.
За звiтний перiод ПрАТ "ДМЗ" було однiєю з сторiн у таких судових справах:
1. Позов ПАТ «НКМЗ» до ПрАТ «ДМЗ». Розмiр позовних вимог 475 269,90 грн. Позов про
стягнення неоплати за отриманий товар Справа розглядалась в Господарському судi Донецької
областi. Позивач вiд позову вiдмовився, з ПрАТ «ДМЗ» стягнуто судовий збiр – 9 505,40 грн.
2. Позов ТОВ «Метком Iнвест» до ПрАТ "ДМЗ". Позов про стягнення неоплати за отриманий
товар. Розмiр позовних вимог 162 341,68 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької областi. Припинено провадження у частинi позовних вимог про стягнення основного
боргу у розмiрi 135 544,53 грн. Стягнуто: 28 393,60 грн – основний борг, 4 457,87 грн – 3% рiчних,
23 935,66 грн – пеня, судовий збiр – 3 278,76 грн.
3. Позов ПАТ «Краматорський завод металевих конструкцiй» до ПрАТ "ДМЗ". Позов про
стягнення неоплати за отриманий товар у розмiрi 179 116,80 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької областi, який винiс рiшення про задоволення позовних вимог
Позивача в повному обсязi. Заборгованiсть сплачено.
4. Позов ПАТ «Краматорський завод металевих конструкцiй» до ПрАТ "ДМЗ". Позов про
стягнення неоплати за отриманий товар у розмiрi 380 220,69 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької областi, який винiс рiшення про задоволення позовних вимог
Позивача в повному обсязi. Заборгованiсть сплачено.
5.Позов ПАТ «Краматорський завод металевих конструкцiй» до ПрАТ "ДМЗ". Позов про
стягнення неоплати за отриманий товар у розмiрi 171 160,00 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької областi, який винiс рiшення про задоволення позовних вимог
Позивача в повному обсязi. Заборгованiсть сплачено.
6. Позов ПАТ «Краматорський завод металевих конструкцiй» до ПрАТ "ДМЗ". Позов про
стягнення неоплати за отриманий товар у розмiрi 403 196,81 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької областi, який винiс рiшення про задоволення позовних вимог
Позивача в повному обсязi. Заборгованiсть сплачено.
7. Позов ТОВ «Телефонна компанiя «УТЛ» до ПрАТ «ДМЗ». Позов про оплату за телефоннi
розмови у розмiрi 29 209,98 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецкької областi.
Суд першої iнстанцiї винiс рiшення на користь ТОВ «Телефонна компанiя «УТЛ». ПрАТ «ДМЗ»
була подана апеляцiйна скарга. ДАГС вiдмiнив рiшення суду першої iнстанцiї. Позивачем була
подана касацiйна скарга, ВГСУ вiдмiнив рiшення апеляцiйного суду. Стягнуто на користь
Позивача - 29 209,98 грн., та судовий збiр – 1 720,50 грн.
8. Позов ТОВ «ТПК «промисловий стандарт» до ПрАТ «ДМЗ. Позов про стягнення неоплати за
отриманий товар у розмiрi 15 585,38 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької
областi. Позовнi вимоги задовiльненi в повному обсязi. Сплачено суму основного боргу в розмiрi
15 585,38 грн., судовий збiр 1 720,50 грн.
9. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПАТ «Стахановський завод феросплавiв». Позов про стягнення
заборгованостi на суму:
107 204,51 грн (а саме: 87 988,15 грн – осн. борг,3% рiчних – 3 174,80 грн., пеня – 16 041,56 грн.)
судовий збiр – 2 144,10 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Луганської областi, який
винiс рiшення про задоволення позовних вимог в повному обсязi.
10. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПАТ «Нiкопольский завод феросплавiв». Позов про стягнення
заборгованостi у розмiрi
108 772,79 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Днiпропетровської обл., який винiс
рiшення про задоволення позовних вимог частково, а саме: 94 629 грн – основний борг, судовий
збiр – 2 175,46 грн.,на користь ПрАТ "ДМЗ».
11. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ «ДЗНТО». Позов про стягнення заборгованостi ї у розмiрi 64
329,52 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької обл., який винiс рiшення про
задоволення позовних вимог у повному обсязi на користь ПрАТ "ДМЗ" в розмiрi 64 329,52 грн,

судовий збiр – 1 720,50 грн.
12. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ «Ровеньковський комбiкормовий завод «Слобода». Позов про
стягнення коштiв за поставку продукцiї у розмiрi 157 433,48 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Луганської обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог
частково, а саме: 90 154,53 грн – основний борг, пеня – 2 923,90 грн, iнфляцiйнi – 270,46 грн, 3%
рiчних - 584,78 грн, судовий збiр – 1 878,68 грн.
13. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ «Углєтек». Позов про стягнення заборгованостi у розмiрi 15
937,20 грн., судовий збiр –
1 720,50 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької областi, який винiс рiшення
про задоволення позовних вимог в повному обсязi на користь ПрАТ "ДМЗ".
14. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПАТ «Азовмаш». Позов про стягнення заборгованостi у розмiрi 13 205
373 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької обл. Узгоджена мирова угода.
15. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ «Трiнiтi Еколоджи». Позов про стягнення заборгованостi у розмiрi
3 594,54 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Нiколаєвської обл., в позовi було
вiдмовлено.
16. Позов ПрАТ «ДМЗ» до ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». Позов про стягнення
заборгованостi у розмiрi
1 924 094,86 грн. Справа розглядається в Господарському судi Донецької обл., вiдповiдач подав
апеляцiйну скаргу.
17. Позов ПрАТ «ДМЗ» до ПАТ «Шведсько –Українська група «SU GROUP». Позов про
стягнення заборгованостi у розмiрi 233 840,60 грн. Справа розглядається в Господарському судi м.
Київа.
18. Позов ПрАТ «ДМЗ» до ТОВ «Техугольресурс – Снаб». Позов про стягнення заборгованостi у
розмiрi 5 388 грн., судовий збiр – 1 720,50 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької областi. Позов задовiльнений на суму –5 388 грн. Вiдповiдачем сплачено. Подана заява
в виконавчу службу про стягнення судового збору.
19. Позов ПрАТ «ДМЗ» до ТОВ «Авангард – Iнвест». Позов про стягнення заборгованостi у
розмiрi 22 692,29 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Запорожської областi. Позов
задовiльнено частково, а саме: 21 353,07 грн – основний борг, 3% рiчних – 239,21 грн, пеня – 1
099,14 грн, судовий збiр – 1 720,50 грн.
20. Позов ПрАТ «ДМЗ» ТОВ «РОСТ». Позов у розмiрi 3 798,69 грн, судовий збiр – 1 720,50 грн.
Справа розглядається Господарському судi Донецької областi. ГС Донецької областi винiс
рiшення на користь ПрАТ «ДМЗ». Вiдповiдачем була подана апеляцiйна скарга.
Для об'єктивного розумiння фiнансового становища Товариства i результатiв його дiяльностi за
2013 рiк проведено аналiз в динамiцi з урахуванням господарської дiяльностi 2011 - 2013 рокiв. В
процесi аналiзу для характеристики рiзних аспектiв фiнансового стану використанi як абсолютнi
показники, так i розрахунковi параметри - фiнансовi коефiцiєнти.
Аналiз господорювання Товариства за останнi 3 роки згiдно фiнансової звiтностi:
Показники (тис. грн.)
2011р.
2012р. 2013р.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї 22465837 18137249 14275605
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 18118036 15411331 12070709
Валовий прибуток
4347801 2725918 2204896
Рентабельнiсть реалiзованої продукцiї 0,194
0,150
0,154
Адмiнiстративнi витрати
747071 832046 816782
Витрати на збут
1311149 942693
874243
Iншi операцiйнi доходи
449328
633269 687171
Iншi операцiйнi витрати
680300 583394 486134
Чистий прибуток (збиток)
1185826 449631 79005
Дебiторська заборгованiсть
6519816 6406365 5911803
Поточнi зобов'язання та забезпечення 4727401 3885491 4358980
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї декiлька зменшився у порiвняннi з 2012р. за рахунок

зниження обсягiв продажiв, пiдвищення цiн на сировину i сформований рiвень оптово-вiдпускних
цiн на готову продукцiю. Данi фактори не дозволили компенсувати всi витрати господарської
дiяльностi та забезпечити рентабельнiсть виробництва. Це призвело до значного зменшення
чистого прибутку в порiвняннi з попереднiм перiодом.
Аналiз фiнансових коефiцiєнтiв Товариства у динамiцi за останнi 3-роки:
2011р. 2012р. 2013р.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,025 0,017 0,069
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,954 2,285 1,871
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
0,244 0,286 0,258
Коефiцiєнт структури капiталу
0,326 0,400 0,348
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (норма 0,2-0,25) показує, яка частина короткострокових
зобов'язань Товариства може бути негайно погашена високолiквiдними коштами.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi визначає здатнiсть Товариства до погашення короткострокових
зобов'язань оборотними коштами, i, таким чином, чим вiн вище, тим вигiднiше оцiнювати в
перспективi мiру платiжеспроможностi Товариства. Тiльки якщо поточнi активи перевищують по
величинi поточнi зобов'язання, Товариство можна розглядати як успiшно функцiонуюче.
Оптимальним значенням даного коефiцiєнту прийнято вважати рiвень 2,0-2,5. Аналiзуючи
значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi в динамiцi, можна стверджувати, що Товариство майже
в повнiй мiрi здатне погасити свої короткостроковi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стiйкостi Товариства показує, яка частина активiв Товариства фiнансується за рахунок власного капiталу (норма бiльше
0,5). Значення даного коефiцiєнту свiдчить про залежнiсть Товариства вiд кредиторiв та зовнiшних
джерел фiнансування.
Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення власного та залученого капiталу, що
використовується для фiнансування господарської дiяльностi Товариства.
В аналiзуємому перiодi Товариство здiйснювало прибуткову господарську дiяльнiсть.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1676572

1693766

0

0

1676572

1693766

будівлі та
споруди

835726

836139

0

0

835726

836139

машини та
обладнання

669655

697368

0

0

669655

697368

транспортні
засоби

148139

137101

0

0

148139

137101

інші

23052

23159

0

0

23052

23159

2. Невиробничого
призначення:

137085

171128

0

0

137085

171128

будівлі та
споруди

90099

113935

0

0

90099

113935

машини та
обладнання

11630

14915

0

0

11630

14915

транспортні
засоби

506

1705

0

0

506

1705

34851

40573

0

0

34851

40573

1813657

1864894

0

0

1813657

1864894

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Станом на 31.12.2013р. на балансi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»-МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» числяться засоби виробничого i невиробничого
призначення. Виробничого призначення числяться за залишковою вартiстю – 1 693 766 тис.грн.
Невиробничого призначення числяться за залишковою вартiстю 171 128 тис.грн. Переважна
бiльшiсть об’єктiв основних засобiв використовуються за виробничим призначенням, частка
об’єктiв основних засобiв невиробничого призначення за залишковою вартiстю становить - 9,2 %.
Повнiстю амортизованi основнi засоби дорiвнюють – 6 792 тис.грн., що становить – 0,24%
первiсної вартостi основних засобiв. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не
використовуються – 15 212 тис.грн.
Окремо по групах первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2013 року складає:
Земельнi дiлянки – 31 999 тис.грн.- будинки, споруди та передавальнi пристрої- - 1 175 074 тис.
грн. - машини та обладнання – 1 289 215 тис. грн. – транспортнi засоби – 210 967 тис. грн. –
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 58 740 тис.грн. –тварини – 119 тис.грн.- багаторiчнi
насадження – 5 840 тис.грн. бiблiотечнi фонди - 302 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи – 50 249 тис. - тимчасовi (нетитульнi) споруди - 177 тис.грн.- iнвентарна тара - 138 тис.
грн., iншi необоротнi матерiальнi активи - 84 тис.грн.
Знос на кiнець року складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої- - 225 001 тис. грн. машини та обладнання – 576 931 тис. грн. – транспортнi засоби – 72 162 тис. грн. – iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi) – 32 855 тис.грн. –тварини – 7 тис.грн.- багаторiчнi насадження – 170
тис.грн. бiблiотечнi фонди - 302 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 50 249 тис. тимчасовi (нетитульнi) споруди - 136 тис.грн.- iнвентарна тара - 137 тис. грн., iншi необоротнi
матерiальнi активи - 60 тис.грн.
Термiн використання основних засобiв визначається по кожному об’єкту, а по групах коливається
в наступних дiапазонах:
- будiвлi та споруди - вiд 2 до 75 рокiв;
- машини та обладнання – вiд 2 до 50 рокiв;
- меблiв, офiсного та iншого обладнання – вiд 2 до 50 рокiв.
Значнi коливання строку корисного використання основних засобiв обумовленi залежнiстю вiд

ступенi агресивностi середовища, в якому вони використовуються.
Для нарахування амортизацiї в Товариствi застосовується прямолiнiйний метод, що починається з
наступного мiсяця пiсля введення до експлуатацiї основних засобiв, а припиняється на другий
мiсяць пiсля їх вибуття. Iншi необоротнi активи: бiблiотечний фонд та малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи – амортизацiя в розмiрi 100% нараховується в перший мiсяць експлуатацiї.
Сума нарахованої амортизацiї ОЗ за 2013 р. становить
182 503 тис.грн. (рiвень зносу збiльшився на 5,4 %).
Процедура визначення суми втрат вiд зменшення корисностi або метод визначення суми вигiд вiд
вiдновлення корисностi основних засобiв за 2013 рiк не проводилась.
В базi ОЗ Товариства вiдсутнi об’єкти якi вiдповiдають критерiям визнання такої нерухомостi.
Надiйшло за 2013 рiк ОЗ на суму 239 845 тис.грн., а саме:
• земельнi дiлянки на суму 1 250 тис.грн.;
• будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 65 457 тис.грн.;
• машини та обладнання на суму 148 777 тис.грн.;
• транспортнi засоби на суму 5 449 тис.грн.;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 5 456 тис.грн.;
• тварини на суму 141 тис.грн.;
• багаторiчнi насадження на суму 5 701 тис.грн.;
• бiблiотечнi фонди на суму 20 тис.грн.;
• малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 7 577 тис.грн.;
• тимчасовi (не титульнi) споруди на суму 17 тис.грн.
Сума основних засобiв, на якi обмеженi права користування та розпорядження станом на 31
грудня 2013 роцi у зв’язку з передачею пiд заставу для одержання кредитiв складає за первiсною
вартiстю 397 724 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду складає – 153 984 тис.грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

3165785

3486783

Статутний капітал
(тис. грн.)

77988

77988

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Методика розрахунку вартостi чистих активiв
емiтента за звiтний перiод: Вартiсть чистих активiв дорiвнює сумi всiх активiв за мiнусом
довгострокових зобов`язань, поточних збов`язань та забеспечень наступних витрат i платежiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(3165785 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (77988тис.грн. ). Вiдповiдно до вимог законодавства, вартiсть чистих активiв за 2013
рiк перевищує статутний капiтал

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

5553112

X

X

ПАТ "Дельта Банк"

24.04.2008

73464

10.00

10.07.2015

ПАТ "Дельта Банк"

24.04.2008

29705

18.00

10.07.2015

ПАТ "Дельта Банк"

03.12.2008

78651

10.00

10.07.2015

ПАТ "Дельта Банк"

03.07.2008

9937

10.00

10.07.2015

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі:

ПАТ "ВТБ Банк"

18.02.2011

12579

10.00

18.02.2016

(BHF Bank) ПАТ "ВТБ Банк"

27.04.2011

9712

2.50

27.04.2016

(Credit Agricole CIB) ПАО "ВТБ Банк"

14.06.2011

74154

2.50

14.06.2016

(HSBC BANK PLC) ПАТ "ВТБ Банк"

27.07.2011

9877

2.50

26.07.2016

(BHF Bank) ПАО "ВТБ Банк"

27.07.2011

19865

2.50

04.08.2016

(HSBC BANK PLC) ПАТ "ВТБ Банк"

27.04.2011

58339

2.50

28.04.2016

ПАТ "ВТБ Банк"

17.08.2011

76277

2.50

16.08.2016

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ "ВТБ Банк"

16.09.2011

50433

2.50

15.09.2016

(LANDESBANK) ПАТ"ВТБ Банк"

26.09.2011

18320

2.50

26.09.2016

(HSBC BANK PLC) ПАТ "ВТБ Банк"

27.07.2011

8833

2.50

26.07.2016

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ "ВТБ Банк"

21.03.2012

6548

2.00

20.03.2017

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ "ВТБ Банк"

01.02.2012

69404

2.00

30.01.2017

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ "ВТБ Банк"

17.02.2012

6401

2.00

15.02.2017

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ"ВТБ Банк"

29.03.2012

7624

2.00

28.03.2017

(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI
BANKA) ПАТ "ВТБ Банк"

27.04.2012

10603

2.00

26.04.2017

(COMERCBANK) ПАТ "ВТБ Банк"

14.08.2012

20290

2.00

11.08.2017

(COMERCBANK) ПАТ "ВТБ Банк"

26.09.2011

31069

2.00

26.09.2016

(HSBC BANK PLC) ПАТ "ВТБ Банк"

17.05.2012

136447

2.00

17.05.2017

(LANDESBANK) ПАТ"ВТБ Банк"

21.03.2012

3814

2.00

20.03.2017

(COMERCBANK) ПАТ"ВТБ Банк"

31.08.2012

22300

2.00

31.08.2017

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанка Росiї"

07.12.2012

616603

10.75

06.12.2017

ПАТ "ФОРУМ"

20.09.2013

38118

11.50

19.09.2016

ПАТ "ФОРУМ"

20.09.2013

46006

11.00

19.09.2016

ING Bank

28.06.2013

3117270

6.668

31.07.2018

АТ "Укрэксiмбанк"

11.06.2013

158276

10.00

01.06.2014

ПАТ "Банк Перший"

20.02.2013

60728

11.50

19.05.2014

ПАТ "Альфа-Банк"

27.09.2012

335126

14.50

12.12.2016

ПАТ "Банк Юнiсон"

27.09.2013

37967

11.00

09.06.2014

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"

23.07.2013

8000

28.00

17.01.2014

ПАТ "Укрсоцбанк"

21.03.2013

119895

7.1545

19.06.2014

ПАТ "Унiверсал Банк"

23.10.2013

119895

8.8891

23.10.2014

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк" м.Київ

22.01.2013

50583

16.00

30.04.2014

X

102573

X

X

X

102573

X

X

30.09.2010

98288

18.000

01.06.2015

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):
Облiгацiї процентнi Серiї D

Облiгацiї процентнi Серiї Е

10.10.2011

4285

16.000

09.02.2016

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

9229

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3420343

X

X

Усього зобов'язань

X

9085257

X

X

Опис:

Зобов`язання Товариства на суму 9 085 257 тис.грн. складаються з:
Довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв - 5 553 112 тис.грн.
Зобов`язаннь емiтента за цiнними паперами - 102 573 тис.грн., у т.ч.:
Довгострокових зобов`язань емiтента по облiгацiям на суму 63 635 тис.грн.
-ТОВ "CABI" - 22 702 тис.грн.
-ПАТ "ОТП Банк" - 9 964 тис.грн.
-ПАТ "Кредит Европа Банк" м.Київ - 9 880 тис.грн.
-ПАТ "ЗНКIФ "Українськi сбалансованi iнвестицiї" - 4 956 тис.грн.
-ПАТ банк "Форум" м.Київ - 11 862 тис.грн.
-ПрАТ Iвекс Капiтал – 610 тис.грн.
НПФ "Пенсiйний капiтал" – 14 тис.грн.
-НТ ВНПФ Золотий вiк – 4 тис.грн.
-ПАТ ДБ "Сбербанк Росiї" - 3 558 тис.грн.
-ПВИФ Капiтал "Новi технологiї АРТ" – 85 тис.грн.
Поточнiй заборгованостi по довгостроковим облiгацiям на суму 38 938
тис.грн., у т.ч.:
-ТОВ "ЗНПIФ "Инвестицiйний капiтал-фонд стратегiчний" - 2 407 тис.грн.
-ТОВ "Платiнум ПИФ "Драгон Эсет Менеджмент" – 730 тис.грн.
-ТОВ "Терра ПВИФ НЗ "Драгон Эсет Менеджмент" - 13 915 тис.грн.
-ПАТ АБ "Экспрес- Банк" - 3 263 тис.грн.
-ПАМ банк "Форум", м.Київ - 6 249 тис.грн.
-ПАТ "ОТП Банк" - 5 290 тис.грн.
-ПАТ "Кредит Європа Банк" м.Київ - 5 210 тис.грн.
-ПАТ ДБ Сбербанк Росiя - 1 874 тис.грн.
Поточнiй кредиторськiй заборгованостi за рахунками з бюджетом на суму 9
229 тис.грн., у т.ч.:
-Податок на доходи фiзичних осiб - 5 539 тис.грн.
-Збiр за спецiальне водокористування - 1 328 тис.грн.
-Екологiчний податок - 2 295 тис.грн.
-Iншi податки – 67 тис.грн.
Iнших зобов`язань i забезпечень емiтента на суму 3 420 343 тис.грн., у т.ч.:
Поточнiй заборгованостi по довгостроковим зобов`язанням - 1 018 316
тис.грн., у т.ч.:
-ДФ ПАТ "ПУМБ" - 201 707 тис.грн.
-ПАТ "Альфа-Банк" - 58 354 тис.грн.
-ПАТ "Банк "Форум" - 16 825 тис.грн.
-ПАТ "ВТБ Банк" - 16 491 тис.грн.
-ПАТ "Дельта Банк" - 35 969 тис.грн.
-ДФ ПАТ "Кредитпромбанк" м.Донецьк - 15 022 тис.грн.
-ПАТ "Кредит Європа Банк" м.Київ - 68 020 тис.грн.
-ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанк Росiї" - 134 739 тис.грн.
-BHF Bank - 6 075 тис.грн.
- ING Bank N.V. - 283 351 тис.грн.

- Commerzbank AG.A.S.,Wuppertal DE BIC Cobadeff330 - 7 820 тис.грн.
- Credit Agricole CIB - 26 484 тис.грн.
- Erste Gpoup Bank AG - 65 583 тис.грн.
- Landesbank Baden-Wuerttemberg - 2 617 тис.грн.
- HSBC Bank PLC - 31 822 тис.грн.
-Ceskosl Ovenska Obchodni banka - 47 436 тис.грн.
Поточнiй кредиторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги - 1 446
659 тис.грн., у т.ч.:
ПАТ "Ясиновський коксохiмiчний завод" - 461 442 тис.грн.
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" - 264 289 тис.грн.
ТОВ "СПС "Енерго" - 171 262 тис.грн.
T Machinery a.s. - 119 183 тис.грн.
ЧАТ "Макеївкокс" - 116 472 тис.грн.
Iнша кредиторська заборгованiсть - 314 011 тис.грн.
Поточнiй заборгованостi за рахунками зi страхування - 12 400 тис.грн.
Поточнiй заборгованостi за рахунками з оплати працi - 33 302 тис.грн.
Поточнiй кредиторськiй заборгованостi за одержаними авансами - 287 283
тис.грн., у т.ч.:
ТОВ "Донвуглересурси" - 28 000 тис.грн.
ТОВ ПФК "Рутекс" - 26 000 тис.грн.
ЧАТ "Iнвестхолдiнг" - 1 553 тис.грн.
CCS Trade DMCC - 2 398 тис.грн.
CCZ Trade SA - 14 695 тис.грн.
Company VA Intertrading Aktiengesellschaft - 46 440 тис.грн.
ENERGOTRADING LIMITED - 158 116 тис.грн.
LONGLINE INVESTMENTS LIMITED - 5 097 тис.грн.
Iншi - 4 983 тис.грн.
Поточнiй кредиторськiй заборгованостi за розрахунками з учасниками на
суму 400 003 тис.грн. - Fintest Trading Co LTD
Поточних забезпечень на суму 73 444 тис.грн.
Iншiй поточнiй кредиторськiй заборгованостi за одержаними авансами - 148
936 тис.грн., у т.ч.:
-Податковий кредит - 61 961 тис.грн.
-Податкове зобов`язання – 159 тис.грн.
-Розрахунки по виконавчим документам – 559 тис.грн.
-Заборгованiсть пiдзвiтним особам – 36 тис.грн.
-Заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими коштами - 37 796
тис.грн.
Заборгованостi з iншими кредиторами - 45 808 тис.грн. у т.ч.:
- по фiнансовим iнвестицiям- 43 778 тис.грн., у т.ч.:
-Punt Limited – 20 734 тис.грн.
-Sguire manor properties LTD – 20 692 тис.грн.
-ТОВ "Компанiя по управлiнню активами "ТiСа-Iнвест" (акцiї ЯКХЗ) – 2 352
тис.грн.
- по договору переуступки боргу складає 2 030 тис.грн., у т.ч.:
-ТОВ "CABI" – 785 тис.грн
- ТОВ "Група "Енерго" – 1 245 тис.грн.
Заборгованостi перед iншими кредиторами – 2 617 тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вугiльний
концентрат
марки К

4790382.82

4261735

48.15

4706435.42

6034495

57.14

2

Чавун

1380546.37

4164883

47.06

1405065.53

4103189

38.85

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (окатишi, агломерат, залiзна
руда та iнше)

79.01

2

Енергоресурси

16.87

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

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

Вид інформації

1

2

3

08.01.2013

08.01.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

25.02.2013

26.02.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

25.03.2013

25.03.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТАУДИТ"
23980886
83017, м. Донецьк вул. Овнатаняна,4
1259 26.01.2001
02 П 000002 29.01.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь" - металургiйний
за 2013 рiк
Адресат: акцiонери ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"
керiвництво ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"
м. Донецьк
2014 р.
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 30939178.
Мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122.
Дата проведеної державної реєстрацiї: 09.08.2002.
Опис обсягу аудиторської перевiрки.
Незалежну перевiрку проведено у вiдповiдностi до Закону України про "Аудиторську дiяльнiсть" вiд 14 вересня 2006
р. N 140-V, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2011 р. N 229/7 в якостi нацiональних, зокрема
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 700, 705,
706, 720. Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання
об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Незалежну перевiрку проведено з урахуванням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360.

Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
o Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2013 року.
o Звiт про фiнансовi результати (Форма №2) за 2013 рiк.
o Звiт про рух грошових коштiв (Форма №3) за 2013 рiк.
o Звiт про власний капiтал (Форма №4) за 2013 рiк.
o Примiтки до фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Облiкова полiтика Товариства:
Облiкова полiтика Товариства базується на Нацiональних П(С)БО в Українi та затверджена наказом по Товариству.
При цьому:
Облiк та оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 7
"Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв, об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi i iнших необоротних
матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувалась iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв i
бiблiотечних фондiв здiйснювалось у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% вартостi.
Облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну корисного використання з застосуванням
прямолiнiйного методу.
Облiк та оцiнка запасiв пiдприємства здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси".При списаннi запасiв на
виробництво, продаж або iнше вибуття встановлено метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО),
в роздрiбнiй торгiвлi i громадському харчуваннi - по цiнам продаж.
Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) у зв'язку з придбанням запасiв включались в собiвартiсть придбаних запасiв,
або вiдображались на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з помiсячним їх розподiлом по
середньому вiдсотку. Предмети, що використовуються протягом не бiльше одного року,або нормального
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року, зокрема:
Iнструменти, господарський iнвентар, спецiальнi оснащення, спецiальний одяг тощо враховувались у складi
малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (МШП). Вартiсть МШП, якi переданi в експлуатацiю, списувались з
балансу з подальшим веденням оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та
матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювались до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Для
визначення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi на дату балансу обчислюється резерв сумнiвних
боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Ранiше визнанi зобов'язання, якi
не пiдлягали погашенню на дату балансу включались до складу доходiв звiтного перiоду. Для вiдшкодування
наступних (майбутнiх) витрат на виплату вiдпусток працiвникам створювалось забезпечення виплат вiдпусток.
Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Облiк та оцiнка доходiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд". Оцiнка ступеню завершеностi операцiй по
наданню послуг здiйснювалась шляхом вивчення обсягу виконаних робiт, послуг з оформленням двостороннiх актiв
за виключенням випадкiв, якщо дохiд вiд надання послуг не можливо було визнати.
Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку здiйснювалось вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати".
Облiк витрат на виробництво i калькуляцiя виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг для основних цехiв
здiйснювалась по передiльному методу, для ремонтних цехiв - позаказного, для допомiжних пiдроздiлiв - простого
методу.
Вартiсть реалiзованої покупної продукцiї оцiнювалась по цiнi можливої реалiзацiї.
Постiйнi та змiннi загальновиробничi витрати розподiлялись з використанням бази розподiлу величини прямих витрат
включаємих у виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi:
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного
законодавства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi
товариства;
- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, з цiллю виключення суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi:
Обов'язок аудитора полягає у висловлюваннi думки про достовiрнiсть наданої фiнансової звiтностi на пiдставi
проведеного нами аудиту.
Аудит включає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв у вiдношеннi числових
показникiв i примiток до фiнансової звiтностi. Вибiр належних процедур 'рунтується на професiйнiй думцi аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвого спотворення фiнансової звiтностi внаслiдок фiнансових зловживань або
помилок. Оцiнка таких ризикiв включає розгляд системи внутрiшнього контролю за пiдготовкою i достовiрнiстю
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цiлей

висловлювання думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Окрiм цього, аудит включає оцiнку
доцiльностi вживаної облiкової полiтики i об'рунтованостi допущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку
представлення фiнансової звiтностi в цiлому.
Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської
перевiрки.
МСА 705 розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо, формулюючи думку
згiдно з МСА 700, аудитор доходить висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової
звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне:
Аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї оборотних i необоротних активiв та зобов'язань, тому не має
змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об'рунтування думки щодо цих статей, проте доходять
висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим,
проте не всеохоплюючим.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, викладенi у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки", не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: невiдповiдностi нацiональним положенням
(стандартам) бухгалтерського облiку або Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi розкриття iнформацiї;
невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних
паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента (МСА 570); невiдповiдностi iнших фактiв та
обставин, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної
думки.
На думку аудитора:
дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi ПрАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", за
винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної
думки", в цiлому вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2013 р.;
визначена концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана при складаннi фiнансових звiтiв, вiдповiдає
дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi за П(С)БО;
iнформацiя в фiнансових звiтах, якi вiдповiдають дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та
звiтностi, за винятком невiдповiдностей, викладених у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної
думки", вiдображена достатньо справедливо й достовiрно, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової
звiтностi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Висловлення думки щодо вiдповiдностi чистих активiв вимогам законодавства.
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити
висновок про те, що розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (3165785 тис. грн.) вiдповiдає
вимогам положенням п.3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
Висловлення думки щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, на пiдставi МСА 720, було отримано достатньо свiдоцтв, якi
дозволяють зробити висновок, що iнша iнформацiя, яка розкривається емiтентом та подається до Комiсiї згiдно iз
"Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 р. N 2826 не мiстить значних невiдповiдностей чи викривлень,
та у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає перевiренiй фiнансовiй звiтностi.
Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2013 роцi
вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв станом на
31.12.2012 року складає 12 205 715 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам
складає 1 220 571,5 тис. грн.
Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерськiй контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден
працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерськiй контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй,
первинний (поточний) i подальший контроль.
Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликалися та проводилися регулярно та у вiдповiдностi до дiючого

законодавства.
Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених загальними зборами акцiонерiв.
Товариство не обрало корпоративного секретаря, цю функцiю виконує Дирекцiя з управлiння власнiстю.
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту,
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього
контролю у Товариствi функцiонує.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудитор, згiдно з МСА 240, несе вiдповiдальнiсть за отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує
неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо
аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт - аудит"
Код за ЄДРПОУ: 23980886
Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98.
Термiн дiї свiдоцтва: до 04.11.2015 року.
Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю
якостi: рiшення АПУ №227/4 вiд 27.01.2011 р.
Номер, серiя i дата видачi сертифiката директора аудиторської фiрми: Сертифiкат аудитора - Серiя А № 002673,
виданий за рiшенням № 36 вiд 05.10.1995 р.,
Термiн дiї сертифiката: рiшенням Аудиторської палати України № 205/2 вiд 24.09.2009р. термiн дiї продовжено до 05
жовтня 2014 р.
Мiсцезнаходження: м. Донецьк - 17, вул. Овнатаняна, 4.
Телефон/факс: (062) 3858391 .
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 1005 вiд 02 грудня 2013 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит проводився з 22.03.2014 по 14.04.2014 р.
Дата видачi звiту: 14.04.2014р.
Звiт незалежного аудитора виконано у трьох оригiнальних примiрниках, один з яких залишено в архiвi аудиторської
фiрми.
Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї свiдоцтва
продовжений до 04.11.2015 р.
Аудитор ____________________________________ /Козлов А.М./
Директор
ТОВ "Стандарт-аудит"____________________________________ /Полосiна Л.М./
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Затвердження значних правочинiв

Так

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

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

121

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

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

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

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

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

Так

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/в

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): д/в

X
X

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

X

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

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

30939178

за КОАТУУ 1410100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

233

24.10

10386

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

г.Донецк ул.И.Ткаченко, 122

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

4178

4091

0

первісна вартість

1001

9233

7183

0

накопичена амортизація

1002

5055

3092

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

700786

1407524

0

Основні засоби:

1010

1813657

1864894

0

первісна вартість

1011

2606033

2822904

0

знос

1012

792376

958010

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

460803

466116

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

433316

317045

0

Відстрочені податкові активи

1045

89485

37022

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3502225

4096692

0

Запаси

1100

1235540

1002502

0

Виробничі запаси

1101

482100

553988

0

Незавершене виробництво

1102

76144

52096

0

Готова продукція

1103

195617

198559

0

Товари

1104

481679

197859

0

Поточні біологічні активи

1110

0

31

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

973853

932355

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

4151831

2816985

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1803581

2484874

0

з бюджетом

1135

349146

406426

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

42092

76418

0

з нарахованих доходів

1140

4392

4125

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

97415

199393

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

11123

8102

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

55234

294191

0

Готівка

1166

33

39

0

Рахунки в банках

1167

55174

291004

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

21347

5366

0

Усього за розділом II

1195

8703462

8154350

0

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

1200

28

0

0

Баланс

1300

12205715

12251042

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

77988

77988

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

19497

19497

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3389298

3068300

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3486783

3165785

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

4714124

4662642

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

119317

63635

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

4833441

4726277

0

Короткострокові кредити банків

1600

165558

890470

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

892454

1057254

0

за товари, роботи, послуги

1615

2001760

1446659

0

за розрахунками з бюджетом

1620

8098

9229

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

11896

12400

0

за розрахунками з оплати праці

1630

31926

33302

0

за одержаними авансами

1635

477007

287283

0

за розрахунками з учасниками

1640

77770

400003

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

76605

73444

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

142417

148936

0

Усього за розділом IІІ

1695

3885491

4358980

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

12205715

12251042

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно
Закону України вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського
облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i
технологiї обробки облiкових даних. На пiдприємствi
використовується журнально-ордерна форма ведення
бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у
звiтному перiодi не змiнювалась. Згiдно до облiкової
полiтики: Нематерiальнi активи враховуються за
первiсною вартiстю i амортизуються з використанням
прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї протягом
строку корисного використання. Переоцiнку об'єктiв
нематерiальних активiв не проводити в зв'язку з
вiдсутнiстю активного ринку по ним. Основними засобами
визнаються матерiальнi активи, що утримуються
пiдприємством з цiллю використання в процесi

виробництва або постачання товарiв, надання послуг,
передачi в оренду iншим особам, або для здiйснення
адмiнiстративних та соцiально-культурних функцiй,
очiкуваний строк
корисного використання яких складає бiльше року.
Одиницею облiку визначається окремий об'єкт основних
засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних
матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв)
здiйснюється прямолiнiйним методом. До малоцiнних
необоротних активiв вiдносяться: активи, вартiсть яких
складає до 2500 грн.,та якi служать бiльше року.
Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% у
першому мiсяцi експлуатацiї. Одиницею бухгалтерського
облiку запасiв визнається їх найменування. Придбанi або
виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства
за первинною вартiстю, визначеною згiдно П (С)БО №9.
Переоцiнка запасiв здiйснюється на iндивiдуальнiй основi
у разi, коли вони втратили первинно очiкувану економiчну
вигоду. Транспортно-заготовчi витрати включаються в
собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою
вiдображаються на окремих субрахунках кожного рахунку
облiку запасiв з подальшим їх розподiлом по середньому
вiдсотку. Вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з
обраною облiковою полiтикою за методом FIFO ( для
роздрiбної торгiвлi - метод цiни продажу) Визнання,
оцiнка i облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється
вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi поточної
дебiторської заборгованостi на кожну дату фiнансової
звiтностi проводиться нарахування резерву сумнiвних
боргiв, виходячи з методу використання абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi. Облiк кредиторської
заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 11
"Зобов'язання". При наявностi довгострокової
кредиторської заборгованостi на звiтну дату здiйснюється
вiдповiдний аналiз для вiдокремлення її поточної частини.
Розшифровка рядкiв балансу: Рядок 1000 "Нематерiальнi
активи", залишкова вартiсть – 4 091 тис.грн., яка
складається з вартостi: - права на об'єкти промислової
власностi - 1 859 тис.грн. - iнших нематерiальних активiв 2 232 тис.грн. Рядок 1005 "Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї" – 1 407 524 тис.грн. складається: - капiтальне
будiвництво - 1 120 609 тис.грн., - придбання (
виготовлення) основних засобiв – 279 098 тис.грн., придбання ( виготовлення) iнших необоротних
матерiальних активiв (МНМА) - 4 399 тис.грн., придбання (створення) нематерiальних активiв - 3 418
тис.грн. Рядок 1010 "Основнi засоби" - за залишковою
вартiстю - 1 864 894 тис.грн. в т.ч.: - земельнi дiлянки - 31
999 тис.грн., - будинки, споруди та передавальнi пристрої
– 950 074 тис.грн., - машини та обладнання - 712 283

тис.грн., - транспортнi засоби - 138 805 тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 25 885 тис.грн., багаторiчнi насадження – 5 670 тис.грн., тварини – 112
тис.грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи - 66 тис.грн.
Рядок 1035 "Iншi фiнансовi iнвестицiї" - 466 114 тис.грн. вартiсть акцiй та часток в Статутному капiталi
пiдприємств, що облiковуються згiдно до облiкової
полiтики за балансовою вартiстю у вiдповiдностi до п.17
П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Рядок 1040
"Довгострокова дебiторська заборгованiсть" – 317 045
тис.грн. складається з : - суми довгострокових депозитних
коштiв – 281 311 тис.грн., - довгострокова позика видана 11 613 тис.грн., - довгостроковi векселi отриманi – 22 728
тис.грн., - довгостроковi аванси по викупу облiгацiй - 1
393 тис.грн. Рядок 1045 "Вiдстроченi податковi активи" –
37 022 тис.грн. – зменшення показнику порiвняно з
аналогiчним перiодом 2012р. зумовлене згiдно з П(С)БО
17 "Податок на прибуток" змiнами в тимчасових рiзницях.
Рядок 1101 "Виробничi запаси" – 553 988 тис.грн. в т.ч. : сировина i матерiали – 267 144 тис.грн., - паливо - 51
338тис.грн., - матерiли переданi в переробку - 606 тис.грн.,
- запаснi частини – 198 131 тис.грн., - тара i тарнi
матерiали - 49 тис.грн., - МШП – 36 048 тис.грн., - iншi
матерiали - 672 тис.грн. Рядок 1102 "Незавершене
виробництво" – 52 096 тис.грн. - складається з вартостi
сировини, переробка якої на звiтну дату технологiчно не
завершена. Рядок 1103 "Готова продукцiя" – 198 559
тис.грн.- враховується товариством за виробничою
собiвартiстю. Рядок 1104 "Товари"- 197 859 тис.грн.ведеться облiк руху товарно-матерiальних цiнностей.
Рядок 1110 "Поточнi бiологiчнi активи" - 31 тис.грн. Рядок
1120 "Векселi одержанi" – 932 355 тис.грн.- враховуються
короткостроковi векселi, одержанi в рахунок сплати за
реалiзовану продукцiю. Рядок 1125 "Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи,послуги" - чиста
реалiзацiйна вартiсть – 2 816 985 тис.грн. В складi
дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за
станом на 31.12.2013р. найбiльш вагома частка належить 3
дебiторам: ENERGOTRADING LIMITED– 523 919
тис.грн., ПАТ "Шахтоуправлiння"Покровське" – 1 093
248тис.грн., ЧАТ "Макеївкокс" - 463 096 тис.грн., Рядок
1130 " Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами " – 2 484 874 тис.грн. - попередня
оплата за товари, роботи, послуги постачальникам. Рядок
1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом – 406 426 тис.грн. , яка складається: з
вiдшкодування податку на додану вартiсть - 306 223
тис.грн., авансових платежiв по податку на прибуток – 76
418 тис.грн. i по обов'язковим платежам - 23 784тис.грн.
Рядок 1140 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв"- 4 125 тис.грн. (вiдсотки
нарахованi). Рядок 1155 "Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть" – 199 393 тис.грн., яка складається з

заборгованостi по розрахункам: - за угодами займiв – 4
681 тис.грн., - з пiдзвiтними особами - 278 тис.грн., - за
виплатами працiвникам – 1 414 тис.грн., - з робiтниками за
путiвки - 390 тис.грн., - по страхуванню майна–1 133
тис.грн., - по соцiальному страхуванню – 778 тис.грн., - по
фiнансовим iнвестицiям – 66 900 тис.грн., - по претензiям
– 39 567 тис.грн., по резерву сумнiвних боргiв- (39 600)
тис.грн., - по факторинговiй угодi – 62 597 тис.грн., по
договору поручительству -37 914 тис.грн.,- по зворотнiй
фiнансової допомозi – 14 043 тис.грн., - по угодi уступки
права вимоги- 8 060 тис.грн., - по розрахункам з iншими
дебiторами – 1 238 тис.грн. Рядок 1160 "Поточнi фiнансовi
iнвестицiї" – 8 102 тис.грн. - складається з вартостi
придбаних векселiв (облiковуються по номiнальнiй
вартостi)- 2 179 тис.грн., депозитнi рахунки – 5 923
тис.грн. Рядок 1190 "Iншi оборотнi активи" – 5 366
тис.грн, з них: - податковi зобов'язання 5 339 тис.грн., iншi оборотнi активи - 27 тис.грн. Рядок 1400
"Зареєстрований капiтал" - 77 988 тис.грн. розподiлений
на 7 798 845 843 простих iмених акцiй номiнальною
вартiстю 0,01 грн. Рядок 1415 "Резервний капiтал" - 19 497
тис.грн.- утворений за рахунок вiдрахування частки
отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства.
Рядок 1420 "Нерозподiлений прибуток" – 3 068 300
тис.грн.: - нерозподiлений прибуток на початок року - 3
389 298 тис.грн., - чистий прибуток поточного перiоду –
79 005 тис.грн., - нарахованi дивiденди за 2012р. – (400
003) тис.грн. Рядок 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" 4 662 642 тис.грн. - враховуються довгостроковi кредитнi
позики iз строком погашення 2014-2017 роках. Рядок 1515
"Iншi довгостроковi зобов'язання" – 63 635 тис.грн. –
враховуються довгостроковi зобов'язання за облiгацiями.
Рядок 1600 "Короткостроковi кредити банкiв" – 890 470
тис.грн. враховується: - заборгованiсть за облiгацiями - 50
583 тис.грн. i короткостроковий кредит банку – 839 887
тис.грн. Рядок 1610 "Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями" – 1 057 254 тис.грн., де
враховується - поточна частина заборгованiсть за
довгостроковими банкiвськими i небанкiвськими
валютними позиками – 1 018 316 тис.грн., - поточна
заборгованiсть за довгостроковими облiгацiями - 38 938
тис.грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги" - 1 446 659 тис.грн. Найбiльш
вагомими кредиторами є: ТОВ "Метiнвест Холдинг" – 264
289 тис.грн., - ПАТ "Ясиновський коксохiмiчний завод" –
461 442 тис.грн., ТОВ «СПС «Енерго» - 171 262 тис.грн.
Рядок 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з
бюджетом" – 9 229 тис.грн., у т.ч.: - податок з доходiв
фiзичних осiб - 5 539 тис грн., - збiр за спецiальне
водокористування - 1 328 тис.грн., - екологiчний податок –
2 295 тис.грн., - iншi податки - 67 тис.грн. Рядок 1625
"Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" –
12 400 тис.грн. Рядок 1630 "Поточнi зобов'язання за

розрахунками з оплати працi" - 33 302 тис.грн. Рядок 1635
"Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних
авансiв"- 287 283 тис.грн. - попередня оплата за товари,
роботи, послуги. Рядок 1640 "Поточнi зобов'язання за
розрахунками з учасниками" – 400 003 тис.грн. заборгованiсть за дивiдендами, нарахованих в 2012 р.
Рядок 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" – 148 936 тис.грн.
складаються з : - кредитового сальдо по податковому
кредиту 61 961тис.грн., - податкового зобов'язання 159
тис.грн., - розрахункiв по виконавчим документам - 559
тис.грн., - заборгованiсть пiдзвiтним особам - 36 тис.грн., заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими
коштами – 37 796 тис.грн., - заборгованiсть за
фiнансовими iнвестицiями – 43 778 тис.грн.,
заборгованiсть по договору переуступки - 2 030 тис.грн., заборгованiсть з iншими кредиторами – 2 617 тис.грн.
Керівник

Зiнченко Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Реброва Олена Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30939178

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

14275605

18137249

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 12070709 )

( 15411331 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

2204896

2725918

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

687171

633269

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 816782 )

( 832046 )

Витрати на збут

2150

( 874243 )

( 942693 )

Інші операційні витрати

2180

( 486134 )

( 583394 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

714908

1001054

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

36865

36400

Інші доходи

2240

97866

374348

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 521997 )

( 428251 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 141647 )

( 405695 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

185995

577856

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-106990

-128225

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

79005

449631

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

79005

449631

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

8491569

9635126

Витрати на оплату праці

2505

825003

838193

Відрахування на соціальні заходи

2510

262153

252954

Амортизація

2515

183032

173473

Інші операційні витрати

2520

1416741

1575910

Разом

2550

11178498

12475656

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Згiдно до облiкової полiтики: Доходами визнаються суми
збiльшення активiв або зменшення зобов'язань за умови,
що оцiнка доходiв може бути достовiрно визначена до
П(С)БО №15 "Дохiд" Доходи вiд реалiзацiї готової
продукцiї,товарiв визнати в момент передачi ризикiв i
вигод, зв'язаних з правом власностi на продукцiї i товар.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати в звiтному перiодi
пiсля надання послуг, виходячи iз стадiї завершеностi за
кожним договором. Оцiнка ступеню завершеностi
операцiй по наданню послуг здiйснюється шляхом
вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському облiку
доходи вiдображаються в звiтному перiодi пiсля
оформлення акту про виконання робiт (надання послуг), за
виключенням випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не
може бути достовiрно визначений. Оцiнка ступеню
завершеностi робiт за будiвельними контрактами
виконується методом вимiряння й оцiнки виконаної
роботи. Витратами визнаються суми зменшення активiв
або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капiталу за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi. Класифiкацiя витрат по елементах
виконується у вiдповiдностi до П(С)БО №16 "Витрати",
без застосування класу 8 Плану рахункiв. Облiк витрат на
виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi
продукцiї, робiт послуг для основних цехiв здiйснюється iз
застосуванням попереднього методу, для ремонтних цехiв
позаказного методу, для допомiжних цехiв - простого
методу. Вартiсть реалiзованої супутньої продукцiї
визначається за цiною можливої реалiзацiї. Прийняти як
базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених
загальновиробничих витрат величину прямих витрат, що
включаються у виробничу собiвартiсть продукцiї ( робiт,
послуг). Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi
результати: ДОХОДИ ряд.2000 "Чистий дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 14 275 605
тис.грн., у т.ч.: - реалiзацiя готової продукцiї – 10 561 747
тис.грн. - реалiзацiя товарiв – 3 489 325 тис.грн. реалiзацiя послуг – 224 533 тис.грн. ряд.2120 "Iншi
операцiйнi доходи" – 687 171 тис.грн.. у т.ч.: - дохiд вiд

купiвлi - продажу iноземної валюти - 198 671 тис.грн., вартiсть реалiзованих виробничих запасiв та iнших
оборотних активiв - 95 627 тис.грн., – дохiд вiд оренди - 4
428 тис.грн., - доходiв вiд операцiйних курсових рiзниць 34 496 тис.грн., - отриманих штрафiв, пенi - 6 317 тис.грн.
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 102
743 тис.грн. - дохiд вiд безоплатно отриманих
необоротних активiв – 23 тис.грн.,- iнших доходiв вiд
операцiйної дiяльностi – 244 866 тис.грн. ряд.2220 "Iншi
фiнансовi доходи" – 36 865 тис.грн. - сума нарахованих
вiдсоткiв - 34 500 тис.грн.- дивiденди отриманi - 1 497
тис.грн - iншi фiнансовi доходи - 868 тис.грн. ряд. 2240
"Iншi доходи"- 97 866 тис.грн. – складаються з: - доходiв
вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 87 137 тис.грн. вартостi матерiальних цiнностей, оприходованих при
лiквiдацiї основних засобiв – 9 719 тис.грн. - дохiд вiд
реалiзацiї необоротних активiв – 854 тис.грн.- iншi – 156
тис.грн.; ВИТРАТИ ряд.2050 "Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї товарiв, робiт, послуг" – 12 070 709 тис.грн.,
складається з: - собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї
– 8 869 873 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих товарiв – 3
009 242 тис.грн - собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг
– 191 594 тис.грн. ряд.2130 «Адмiнiстративнi витрати» 816 782 тис.грн., у т.ч.: - матерiальнi витрати – 8 659
тис.грн - витрати на оплату працi – 421 421 тис.грн –
вiдрахування на соцiальнi заходи - 106 200 тис.грн. –
амортизацiя основних засобiв - 10 303 тис.грн.амортизацiя нематерiальних активiв – 394 тис.грн- iншi
витрати - 269 805 тис.грн. ряд.2150 «Витрати на збут» 874 243 тис.грн., у т.ч.: - матерiальнi витрати – 4 743
тис.грн - витрати на оплату працi – 9 532 тис.грн –
вiдрахування на соцiальнi заходи - 3 632 тис.грн. –
амортизацiя основних засобiв - 810 тис.грн.- амортизацiя
нематерiальних активiв – 4 тис.грн - iншi витрати на збут 855 522 тис.грн. ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" – 486
134 тис.грн. складаються з: - витрат на купiвлю-продаж
iноземної валюти - 60 332 тис.грн. - собiвартостi
реалiзованих виробничих запасiв - 89 872 тис.грн. сумлiннi та безнадiйнi борги - 12 042 тис.грн. -витрати вiд
операцiйної курсової рiзницi - 48 659 тис.грн. - нестач та
псування ТМЦ – 5 488 тис.грн. - визнаних штрафiв, пенi та
iнших санкцiй - 1 099 тис.грн. - витрат вiд знецiнення
запасiв - 1 109 тис.грн. - iнших витрат господарської
дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського
облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат –
267 533 тис.грн. ряд.2250 "Фiнансовi витрати" - 521 997
тис.грн. складають собою: - суму вiдсоткiв за
користування банкiвськими кредитними коштами – 376
994 тис.грн., - суму вiдсоткiв за користування
небанкiвськими позиковими коштами – 4 295 тис.грн., суму вiдсоткiв за договорами РЕПО - 3 709 тис.грн., - суму
вiдсоткiв по емiтованим облiгацiям - 29 502 тис.грн., суму поточних витрат по емiтованим облiгацiям - 692

тис.грн., - вартiсть iнших банкiвських послуг по
обслуговуванню кредитiв - 106 805 тис.грн. ряд.2270 "Iншi
витрати" – 141 647 тис.грн. складаються з: - витрат вiд
неоперацiйної курсової рiзницi - 121 022 тис.грн., - витрат
вiд списання необоротних активiв - 20 145 тис.грн., –
собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв – 415
тис.грн., – безоплатно переданi ОЗ – 64 тис.грн., – iншi
витрати – 1 тис.грн.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30939178

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

14713455

19133601

Повернення податків і зборів

3005

1198180

1002781

у тому числі податку на додану вартість

3006

1158180

1002640

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1937880

1766334

Надходження від повернення авансів

3020

9850596

2936852

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

695

183

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

770

2755

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

11206867

8665001

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 11826175 )

( 17829851 )

Праці

3105

( 667612 )

( 682036 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 286397 )

( 275558 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 361360 )

( 416408 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 128843 )

( 221409 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 13594183 )

( 5277179 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 481662 )

( 179665 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 23245 )

( 39514 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 10801267 )

( 8379083 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

866542

428213

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

99654

необоротних активів

3205

41379

174218

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

34767

32003

дивідендів

3220

1497

1405

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

345644

565

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

534766

43215

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 10367 )

( 14167 )

необоротних активів

3260

( 915259 )

( 287015 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 476948 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 450602 )

( 2870 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-895123

47008

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

5374751

1254521

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

4665095

1250046

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 17059 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 392019 )

( 366014 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

( 48541 )

( 72683 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

269096

-451281

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

240515

23940

Залишок коштів на початок року

3405

55234

30343

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-1558

951

Залишок коштів на кінець року

3415

294191

55234

Примітки

Ряд. 3095 "Iншi надходження" 11 206 867 тис.грн. :
- грошовi кошти вiд реалiзацiї i конвертацiї iноземної
валюти - 10 045 669 тис.грн.
- надходження по претензiям та вiдшкодуванню збиткiв –
1 047 тис. грн.
- вiдшкодування витрат по тимчасової непрацездатностi –
12 703 тис. грн.
- купонний доход по облiгацiям – 1 392 тис. грн.
- надходження по договорам переуступки – 730 349 тис.
грн.
- надходження коштiв вiд реалiзацiї виробничих запасiв –
204 040 тис.грн.
- надходження за векселя – 74 000 тис. грн.
- повернення невикористаних коштiв пiдзвiтними особами
– 2 277 тис. грн.
- повернення надлишково оплаченого страхового платежу
– 24 201 тис.грн.
- iншi надходження – 111 189 тис.грн.
Ряд.3190 "Iншi витрачання" 10 801 267 тис.грн.:
- продаж iноземної валюти – 9 850 661 тис.грн.
- перерахування коштiв, утриманих по виконавчим листам
та iншi утримання по заробiтнiй платi – 13 630 тис. грн.
- командировочнi витрати – 28 941 тис.грн.
- по договору переуступки боргу – 563 764 тис.грн.
- оплата векселiв - 104 000 тис.грн.
- iндивiдуальне страхування - 888 тис.грн.
- страхування майна - 160 534 тис.грн.
- розрахунки по пенсiйному забезпеченню (список 1,
список 2) – 12 648 тис.грн.
- послуги банку - 1 935 тис.грн.
- при купiвлi валюти рiзниця курсу покупки та НБУ - 59
553 тис.грн.
- збитки вiд операцiйної курсової рiзницi - 832 тис.грн.
- оплата штрафних санкцiй – 189 тис.грн.
- фiнансова допомога непрацюючим пенсiонерам – 703
тис.грн.
- торговi патенти – 101 тис.грн.
- iншi витрачання - 2 888 тис.грн.
Ряд.3250 "Iншi надходження" 534 766 тис.грн.:
- за облiгацiї – 180 тис. грн.
- депозит – 534 586 тис. грн.
Ряд.3290 "Iншi платежi" 450 602 тис.грн.:
– сума депозиту складає 450 602 тис.грн

Ряд.3305 “Отримання позик”- вiдображено отримання
позикових коштiв у нацiональнiй
та iноземнiй валютi загальною сумою 5 374 751 тис.грн.
Ряд. 3350 “Погашення позик”- вiдображенi погашенi
позики у сумi 4 665 095 тис.грн.,
залишок непогашеної частини враховується в балансi в
складi рядкiв 1510, 1515, 1600
Протягом звiтнього перiоду Товариством здiйснювались
розрахунки у нацiональнiй
та iноземнiй валютi.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на
банкiвських рахунках:
Ряд.3405 "Залишок коштiв на початок року" – 55 234 тис.
грн.:
- у касi в нацiональнiй валютi 35 тис.грн.
- на поточних рахунках в банках - 54 906 тис.грн.
- на iнших рахунках в банку - 267 тис.грн.
- грошовi кошти в дорозi - 26 тис. грн.
Ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" – 294 191 тис.
грн.:
- у касi - 39 тис.грн.
- на поточних рахунках у банках – 55 818 тис. грн.
- на iнших рахунках в банку – 235 185 тис. грн.
- грошовi кошти в дорозi (iнкасацiя) - 3 149 тис. грн.
Керівник

Зiнченко Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Реброва Олена Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30939178

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не
складається
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30939178

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

77988

0

0

19497

3389298

0

0

3486783

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

77988

0

0

19497

3389298

0

0

3486783

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

79005

0

0

79005

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-400003

0

0

-400003

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-320998

0

0

-320998

Залишок на
кінець року

4300

77988

0

0

19497

3068300

0

0

3165785

Примітки

Статутний фонд товариства протягом звiтного перiоду складає 77 988 458,43 грн.,
подiлений на 7 798 845 843 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,01 грн.
За станом на 31.12.2013 року Статутний капiтал сплачений повнiстю.
На протязi 2013 року викупу акцiй власної емiсiї не вiдбувалось.
По результатам дiяльностi 2013 р. на момент складання фiнансової звiтностi
резервний капiтал не створювався, рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалося.
Iнший додатковий капiтал та додатково вкладений капiтал на кiнець звiтного року
вiдсутнiй.
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Головний бухгалтер
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