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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2019 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30939178 
4. Місцезнаходження: 85300, Україна, Донецька обл., мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, 
будинок 106 а 
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(06239) 20-50-0, +38(044)394-80-87 
6. Адреса електронної пошти: office@donetsksteel.com 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2020, протокол №28 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку   
 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
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 емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
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 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
У текстi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчному звiтi) застосованi тотожнi 
скорочення та назви ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД",  ПРАТ "ДМЗ" , Товариство, пiдприємство, емiтент, компанiя. 
 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної 



iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових 
агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, 
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" 
не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки посадовi особи не володiють акцiями 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi 
посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - 
емiтент не здiйснював таких виплат 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй 
(часток, паїв)"  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо 
похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, 
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у 
тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для 



якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, 
ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних 
осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив 
застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 
визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради не розкривається, оскiльки емiтент - 
приватне акцiонерне товариство. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу не розкривається, оскiльки емiтент - 
приватне акцiонерне товариство. 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 
ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 
(учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням 
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не 
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки в звiтному перiодi таких змiн не вiдбувалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета 
акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду 
вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими 
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - не включена до 
складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю 
не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та 
класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), 
наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки борговi цiннi папери не мають забезпечення. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного 
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент 
не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв", оскiльки емiтент не здiйснював  емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки у власностi 
працiвникiв емiтента немає цiнних паперiв (крiм акцiй) емiтента. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi 
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в 
тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 



вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї. Згiдно реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2019 р. (отриманого вiд ПАТ "НДУ") акцiї 
простi iменнi в кiлькостi 3509480629 мають обтяження з ознакою "Блокування за договором". 
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо наявностi або вiдсутностi обмеження обiгу. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" 
не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди 
або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" щодо професiйних учасникiв фондового ринку, 
послугами яких користується емiтент; аудиторiв (аудиторських фiрм), якi надають аудиторськi 
послуги емiтенту; осiб, якi мають право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг 
на фондовому ринку; юридичних осiб, якi надають страховi послуги емiтенту; юридичних 
осiб, якi надають правову допомогу. Iнформацiя щодо суб'єктiв оцiночної дiяльностi; 
юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних 
паперiв не розкривається, оскiльки емiтент не користувався послугами таких осiб в звiтному 
перiодi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про  вчинення значних правочинiв" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент - приватне 
акцiонерне товариство. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство. 



Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо" не 
включена до складу рiчної iнформацiї через вiдсутнiсть такої iнформацiї. 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної 
iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 
папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату 
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного 
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не має iпотечних активiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена 



до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не має iпотечних активiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент 
не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
 



ІІІ. 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 А01 №715829 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 09.08.2002 
4. Територія (область) 
 Донецька обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 77988458,43 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 294 
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. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ ПУМБ м.Київ 
2) МФО банку 
 334851 
3) Поточний рахунок 
  UA403348510000026006962496115 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ ПУМБ м.Київ 
5) МФО банку 
 334851 
6) Поточний рахунок 
   UA403348510000026006962496115 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Медична практика АГ № 599181 27.12.2011 Мiнiстерство охорони 

здоров`я України 
 

Опис Лiцензiя потрiбна для ведення медичної практики в медичних пунктах 



на виробництвi.  Термiн дiї лiцензiї необмежений 
Проведення дезiнфiкацiї, 

дезiнсекцiйних, дератизативних 
робiт 

АВ №526272 29.03.2011 Мiнiстерство охорони 
здоров`я України 

 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для проведення дезiнфiкацiї, дезiнсекцiйних, 
дератизативних робiт. Термiн дiї лiцензiї необмежений 

Заготiвля, переробка, 
металургiйна переробка 

металобрухту чорних металiв 

АВ №580945 24.05.2011 Мiнiстерство промислової 
полiтики України 

 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для заготiвлi, переробки, металургiйної переробки 
металобрухту чорних металiв. Термiн дiї лiцензiї необмежений 

Заготiвля, переробка, 
металургiйна переробка 

металобрухту кольорових 
металiв 

АГ №580937 24.05.2011 Мiнiстерство промислової 
полiтики України 

 

Опис 
Лiцензiя необхiдна для заготiвлi, переробки, металургiйної переробки 
металобрухту кольорових металiв. Термiн дiї лiцензiї необмежений 

Надання послуг, пов`язаних з 
охороною державної та iншої 

власностi 

АВ №582428 13.07.2011 Мiнiстерство внутрiшнiх справ 
України 

 

Опис 
Використовується для охорони об`єктiв. Термiн дiї лiцензiї 
необмежений 

Ветеринарна практика АЕ №263636 08.07.2013 Головне Управлiння 
ветеринарної медицини в 

Донецькiй областi 

 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для ведення ветеринарної практики. Термiн дiї 
лiцензiї необмежений 

Надання послуг з перевезення 
небезпечних вантажiв 

залiзничним транспортом 

АВ №553001 18.01.2011 Мiнiстерство транспорту та 
зв`язку України 

 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для надання послуг з перевезення залiзничним 
транспортом. Термiн дiї лiцензiї необмежений 

Надання послуг з перевезення 
пасажирiв та небезпечних 
вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АГ №591985 16.11.2011 Мiнiстерство транспорту та 
зв`язку України 

 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для надання послуг з перевезення пасажирiв та 
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом. Термiн дiї лiцензiї 
необмежений 

Постачання електричної енергiї 
за нерегульованим тарифом 

АЕ №288284 12.06.2014 Нацiональна комiсiя 
регулювання 

електроенергетики України 

15.06.2019 

Опис 
Лiцензiя потрiбна для постачання електроенергiї споживачам. Строк 
дiї лiцензiї не продовжувався. 

 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРУПА ЕНЕРГО" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 35538207 
4) Місцезнаходження 
 85307, Донецька обл., мiсто Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, будинок 7А 



5) Опис  
 Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 99%. Внесок у статутний капiтал: грошовi 
кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент не 
надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю  часток у статутному капiталi ТОВ "ГРУПА 
"ЕНЕРГО", вона не має iстотного контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з 
фiнансової, господарської та комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
 
1) Найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШАХТОБУДIВЕЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 35711134 
4) Місцезнаходження 
 83023, Донецька обл., мiсто Донецьк, проспект Павших Комунарiв, будинок 102 
5) Опис  
 Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 92,2348%. Внесок у статутний капiтал: 
грошовi кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент 
не надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю часток у статутному капiталi  ТОВ "ШБК 
"ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА", вона не має iстотного контролю i повноважень брати участь 
у прийняттi рiшень з фiнансової, господарської та комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
 
1) Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00191164 
4) Місцезнаходження 
 85307, Донецька обл., мiсто Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, будинок 7А 
5) Опис  
 Тип та найменування змiнено з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
16.04.2019 р. 
Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 47,9882%. Внесок у статутний капiтал: грошовi 
кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент не 
надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ПРАТ "ДМЗ", вона не має iстотного 
контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, господарської та 
комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
 
1) Найменування 



 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00191106 
4) Місцезнаходження 
 85307, Донецька обл., мiсто Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, будинок 7А 
5) Опис  
 Тип та найменування змiнено з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.04.2019 р. 
Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 73,3692%. Внесок у статутний капiтал: грошовi 
кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент не 
надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ПРАТ "МКХЗ", вона не має iстотного 
контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, господарської та 
комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
 
1) Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯСИНIВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00191035 
4) Місцезнаходження 
 85307, Донецька обл., мiсто Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, будинок 7А 
5) Опис  
 Тип та найменування змiнено з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЯСИНIВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
16.04.2019 р. 
Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 91,3501%. Внесок у статутний капiтал: грошовi 
кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент не 
надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ПРАТ "ЯКХЗ", вона не має iстотного 
контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, господарської та 
комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
1) Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВКОКС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32598706 
4) Місцезнаходження 
 85307, Донецька обл., мiсто Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, будинок 7А 
5) Опис  



 Внесок Компанiї в статутний капiтал складає 97,4714%. Внесок у статутний капiтал: 
грошовi кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент 
не надавав. 
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ПРАТ "МАКIЇВКОКС", вона не має 
iстотного контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, господарської 
та комерцiйної дiяльностi цього пiдприємства. 
 
 
 
1) Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 01236070 
4) Місцезнаходження 
 85300, Донецька обл. мiсто Покровськ, вулиця Захисникiв України, будинок 31 
5) Опис  
 Внесок Компанiї в статуний капiтал складає 49,9755%. Внесок у статутний капiтал: 
грошовi кошти в безготiвковiй формi. Iнших активiв у якостi внеску в статутний капiтал емiтент 
не надавав. 
Права та обов'язки Компанiї стосовно управлiння поточною дiяльнiстю регламентуються 
вiдповiдно до Статуту ПРАТ "АП "УКРБУД". 
 
 
 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 ФIЛIЯ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; 
34849944 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 85333, Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергiївка (Сергiївська с/р), провулок 
Верхнiй, будинок 44 
3) Опис 
 Вiдносно ФIЛIЇ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" Товариство планує лiквiдацiйнi процедури. 
 
 
 
 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" У МIСТI КИЇВ; 34304836 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04119, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вулиця Якiра, будинок 8/81 
3) Опис 
 Розмiщення представництва у м. Києвi для представлення iнтересiв Товариства. 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 
справи 

1 905/2203/19 Господарський суд 
Донецької областi 

ПАТ "Державний 
експортно-iмпортни

й банк" 

ПРАТ "ДМЗ",   
ПРАТ 

"Шахтоуправлiння 
"Покровське" 

ТОВ "СПБ "Енерго" Провадження вiдкрито 
05.12.2019р. Стягнення 

27147341,75 дол. США та  
59303759,31 грн за кредитним 
договором вiд 12.04.2013 № 

151113К3 та договором поруки 
вiд 12.04.2013 № 151113Р7. 

Справа не 
розглянута в 
судi першої 

iнстанцiї 

Примітки: 
д/в 
2 905/2204/19 Господарський суд 

Донецької областi 
ПАТ "Державний 

експортно-iмпортни
й банк" 

ПРАТ "ДМЗ",  
ПРАТ 

"Шахтоуправлiння 
"Покровське", ТОВ 

"СПБ "Енерго" 

д/в Провадження вiдкрито 
09.12.2019р. Стягнення 

26378424,64 дол. США та 
54587612,98 грн за кредитним 
договором вiд  11.06.2013 № 

151113К4. 

 Справа не 
розглянута в 
судi першої 

iнстанцiї 

Примітки: 
д/в 
3 905/2028/18 Господарський суд 

Донецької областi 
ТОВ "Фiрма 
"Прогрес" - 
iнiцiюючий 

кредитор, кредитори 
ПРАТ "ДМЗ", ПРАТ 
"Шахтоуправлiння 
"Покровське", ТОВ 

"ФК 
"Траст-Кепiтал", 

ТОВ "Тондо", ПРАТ 
"Автопiдприємство 

"Укрбуд", ПАТ 
"Державний 

експортно-iмпортни
й банк" 

ТОВ "СПБ "Енерго" д/в Дата вiдкриття провадження: 
12.12.2018р. Справа про 
банкрутство ТОВ "СПБ 

"Енерго",   Вимоги ПРАТ 
"ДМЗ" 501348749,41грн. - 

четверта черга, 3842,00 грн. - 
перша черга. 

Постановою вiд 
04.03.2020 ТОВ 
"СПБ "Енерго" 

визнано 
банкрутом та 

розпочато 
процедуру 
лiквiдацiї 

Примітки: 
д/в 
4 18/18 Постiйно дiючий 

третейський суд 
асоцiацiї 

ПАТ "Кредит 
Европа Банк" 

ПРАТ "ДМЗ" д/в Провадження вiдкрито 
28.12.2018р. Стягнення 
7642167,92 дол. США 

Рiшенням вiд 
01.02.2019 року 
стягнуто 7 642 



українських банкiв основного боргу, 1000759,27 
дол. США вiдсоткiв, 478057,97 

грн. пенi, 40077,96 грн. 3% 
рiчних за договором про 

надання фiнансових послуг № 
17/08 вiд 24.01.2008р. 

167,92 дол. 
США 

основного 
боргу, 1 000 
759,27 дол. 

США вiдсоткiв, 
478 057,97 грн. 

пенi. 
Примітки: 
д/в 
5 910/20585/14 1)Господарський 

суд м. 
Києва,2)Пiвнiчний 

апеляцiйний 
господарський 

суд3)Верховний суд 

ПАТ "БГ "Банк" ПРАТ "ДМЗ",ТОВ 
"Iнекс Реал Iстейт" 

ТОВ "Калина 
Трейд" 

Провадження вiдкрито 
30.09.2014. Стягнення 

4315759,83 Євро та  9689,63 
грн. за кредитним договором № 

8/L-0213/978 вiд 20.02.2013р. 

iнформацiя 
вказана в 
примiтках 

Примітки: 
Стан розгляду справи: Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 14.11.18 в позовi вiдмовлено 
Постановою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 17.04.2019 рiшення суду першої iнстанцiї скасовано, позовна заява задоволена 
Постановою Верховного суду вiд 27.08.2019 постанова Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 17.04.2019 скасована, рiшення Господарського суду м. Києва 
вiд 14.11.18 залишено в силi. 
 
6 б/н The London Court of 

International 
Arbitration (LCIA) 

ING BANK N.V. 
банк-агент та 10 
банкiв-учасникiв 

iнформацiя вказани 
в примiтках 

д/в Дата вiдкриття провадження 
2017 р.  

Предмет позову:  Стягнення 
заборгованостi за вiдсотковим 

займом. 
Частка заборгованостi ПРАТ 

"ДМЗ" в синдикованому 
кредитi  на 31.12.2018р. 
складає:  тiло кредиту 

425449838,19 долл. США, 
вiдсотки 386430138,55 долл. 

США 
 

на розглядi 

Примітки: 
Вiдповiдачi: 1) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONETSKSTEEL" - IRON AND STEEL WORKS,  
(2) ENERGOTRADING LIMITED,  
(3) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "COLLIERY GROUP POKROVS'KE",  
(4) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MAKEEVKOKS",   
(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "DONETSK IRON AND STEEL WORKS", (6) FINTEST MCP LIMITED. 
 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 Податкове 
повiдомлення-рiшен

ня 
форми"Р"№0001274

706, 12.04.2019 

Запорiзьке 
управлiння Офiсу 
великих платникiв 

податкiв ДФС 

штраф 776 252,00 
грн. 

Скасовано рiшенням 
Донецького окружного 
адмiнiстративного 
суду № 200/8793/19-а 
вiд 08.11.2019 року  

Примітки: 
д/в 

2 Постанова 
№192-СХ-6-Е, 

30.05.2019 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Штраф 510 грн. Сплачено 11.06.2019 

Примітки: 
д/в 

3 Постанова 
№193-СХ-6-Е, 

30.05.2019 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Штраф 510 грн. Сплачено 11.06.2019 

Примітки: 
д/в 

4 Постанова 
№194-СХ-6-Е, 

30.05.2019 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Штраф 17 000 грн. Сплачено 11.06.2019 

Примітки: 
д/в 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
(попередне найменування до 29.04.2011 року - 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. Товариство створено на невизначений 
строк. 
Частина виробничих активiв ПРАТ "ДМЗ" розташована на тимчасово неконтрольованiй 
Україною територiї та в зонi проведення Операцiї об'єднаних сил (надалi - ООС). 
При цьому, господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснювалася та здiйснюється виключно в 
рамках чинного законодавства України, всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi 
нормами законодавства, своєчасно i в повному обсязi нараховувалися й перераховувалися в 
бюджет та цiльовi фонди. 
У зазначених умовах будь-яку господарську дiяльнiсть фiлiї "Металургiйний комплекс" i iнших 
структурних пiдроздiлiв ПРАТ "ДМЗ", що знаходяться в м. Донецьку, - повнiстю припинено, 
зважаючи на неможливость її здiйснення через дiї обставин непереборної сили та втрату 
контролю за їх дiяльнiстю з боку адмiнiстрацiї та органiв управлiння пiдприємств. 



При цьому, дiяльнiсть безпосередньо ПРАТ "ДМЗ", iнших структурних пiдроздiлiв 
пiдприємства, що знаходяться на контрольованiй територiї України, - здiйснюється пiд повним 
контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в рамках законодавства України. 
Товариство має: Фiлiю "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД"; 34849944; мiсцезнаходження: 85333, Донецька обл., Покровський район, село 
Сергiївка (Сергiївська с/р), провулок Верхнiй, будинок 44 та Представництво ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" У МIСТI 
КИЇВ ; 34304836; мiсцезнаходження:04119, м. Київ, Шевченкiвський район, вулиця Якiра (нинi - 
вулиця Деревлянська), будинок 8/81. 
Вiдносно фiлiї "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
Товариство планує лiквiдацiйнi процедури. 
В звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 
було. 
 
 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Станом на 31.12.2019р.: 
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового склау - 252 особи. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 18 осiб. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 
особи. 
Фонд оплати працi Товариства за 2019 рiк складає - 203 935,6 тис. грн. 
Фонд оплати працi Товариства за 2018 рiк складає - 302 699,5 тис. грн. 
Зменьшення фонду оплату працi у порiвняннi з минулим звiтним перiодом вiдбулось за рахунок 
зменшення кiлькiсного складу працiвникiв ПРАТ "ДМЗ". 
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 першу чергу слiд вiдзначити, що керiвництво пiдприємства вважає, що своїми 
досягненнями ПРАТ "ДМЗ" зобов'язане саме своїм працiвникам - професiоналам, саме їх 
цiнують найбiльше.  
Головний принцип кадрової полiтики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну 
справу повиннi належно оцiнюватись.  
Випускникiв вищих навчальних закладiв, професiйно-технiчних 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. 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Станом на 31.12.2019 р. Емiтент є учасником асоцiацiї: 
- наименування: European Association for Coal and Lignite (AISBL; identification number in the 
register / идентификационный номер в реестре: 19853116579-64); 
- мiсцезнаходження: Rue de la Science 14b, Brussels 1040, Belgium); 
- дата вступу в асоцiацiю:  01.07.2019 р. 
Опис дiяльностi асоцiацiї: 
Мiсiя EURACOAL полягає в тому, щоб пiдкреслити важливiсть вкладу вугiлля в безпеку 
енергопостачань до ЄС, стабiльнiсть цiн на енергоносiї, додану економiчну цiннiсть i захист 
навколишнього середовища. EURACOAL прагне бути активним комунiкатором з метою 
створення вiдповiдної структури, в рамках якої можуть працювати європейська вугiльна 
промисловiсть i споживачi вугiлля. 
Найбiльш важливою метою EURACOAL є пiдкреслити в iнтересах своїх членiв важливiсть 
вкладу вугiлля в безпечне, конкурентоспроможне i стiйке енергопостачання для Європи i 
досягнення прийнятної європейської нормативної бази. 
Таким чином, EURACOAL є не тiльки платформою для вираження колективних iнтересiв своїх 
членiв, а й форумом для обмiну iнформацiєю, за допомогою якого члени EURACOAL можуть 
обговорювати нацiональнi проблеми вугiльної промисловостi. 
Брюссельський офiс EURACOAL тiсно спiвпрацює з Європейською комiсiєю та Європейським 
парламентом. Оскiльки держави-члени несуть вiдповiдальнiсть за свою нацiональну 
енергетичну полiтику i грають важливу роль в процесi законодавства ЄС, EURACOAL також 
робить акцент на нацiональному представництвi в окремих державах-членах. Тому члени 
EURACOAL прагнуть обговорювати європейськi питання, пов'язанi з вугiллям, з нацiональними 
мiнiстрами, з огляду на дискусiї, що проводяться в Радi мiнiстрiв. 
Дiятельнiсть EURACOAL спрямована на: 
- Постiйне iнформування своїх членiв з Брюсселя про всю дiяльнiсть ЄС, пов'язаної з вугiллям; 
- Забезпечення платформи для її членiв для обговорення та обмiну думками; 
- Висловлювавання iнтересiв своїх членiв з питань енергетичної та екологiчної полiтики на 
європейському рiвнi; 
- Створення адекватних полiтичних i нормативних умов для вугiльної промисловостi, особливо 



через Європейський парламент, Європейську комiсiю i Раду; 
- Участь в Європейському галузевому соцiальному дiалозi та Економiчному i соцiальному 
комiтетi; 
- Обмiн iнформацiєю i пiдтримку професiйних робочих вiдносин з Європейською комiсiєю та 
Європейським парламентом; 
- Спiвпрацю з полiтично значущими асоцiацiями та групами iнтересiв з метою полiпшення 
iмiджу вугiлля. 
 
Функцiї емiтента в об'єднаннi: членство в асоцiацiї. 
Термiн участi в об'єднаннi: безстроково. 
Позицiя емiтента в структурi об'єднання: член асоцiацiї. 
 
 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не є учасником спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства вiд третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
З 2018 року Товариство перейшло на облiк за Мiжнародним стандартами фiнансової звiтностi. 
Вхiднi залишки були вiдкоригованi в зв'язку зi змiною концепцii ведення облiку та складання 
фiнансової звiтностi з П(С)БО на МСФЗ. 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимогам Закону України вiд 
16.07.1999р. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" зi змiнами 
i доповненнями та затвердженим Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi з урахуванням 
особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних, а також згiдно наказу по 
пiдприємству № 130 вiд 16.12.2019 р. На пiдприємствi використовується автоматизована форма 
ведення бухгалтерського облiку.  
Згiдно до затвердженої облiкової полiтики: 
Нематерiальнi активи визнавати i враховувати за собiвартiстю. Iнформацiя про суму 
накопиченої амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан. 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, якi призначенi для використання у процесi 
виробництва або постачання товарiв, надання послуг, при здачi в оренду або в адмiнiстративних 
цiлях та передбачаються до використання протягом бiльш нiж одного року (звiтного перiоду). 
Одиницею облiку визначається окремий об'єкт основних засобiв або в деяких випадках, якщо це 
доцiльно об'єднана група окремих об'єктiв, що становлять єдиний комплекс. При визнаннi 
об'єкта основних засобiв як активу проводиться його оцiнка за первiсною вартiстю. Пiсля 
визнання об'єкт основних засобiв враховується за переоцiненою вартiстю. При переоцiнцi 
основних засобiв застосовується метод списання зносу. Iнформацiя про суму накопиченої 
амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан. Перевищення суми попереднiх 
дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi об'єкта, який переоцiнюється 
щомiсяця, включається пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого 



прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. 
Запаси оцiнюють за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.  При 
вiдпуску запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за 
методом FIFO. Втрати вiд знецiнення запасiв вiдображаються прямим списанням за статтею 
iншi операцiйнi витрати. 
В окремiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi та дочiрнi 
пiдприємства оцiнюються по собiвартостi. В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi 
iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом повної консолiдацiї, фiнансовi 
iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - за методом участi у капiталi.  
Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан лише тодi, 
коли суб'єкт господарювання стає стороною договiрних положень щодо iнструмента. За 
винятком торговельної дебiторської заборгованостi пiд час первiсного визнання фiнансовий 
актив або фiнансове зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю. Торговельна 
дебiторська заборгованiсть при первiсному визнаннi оцiнюється за цiною операцiї, якщо 
торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування. 
Очiкуванi кредитнi збитки по фiнансовим активам оцiнюються шляхом нарахування 
прогнозного резерву портфельним методом i методом за iндивiдуальними балансами iз 
застосуванням ставок резервування. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основна продукцiя пiдприємства у 2019 роцi: концентрат вугiлля кам'яного для коксування (К 
0-100 що коксується сорту "Премiум") (ТУ У 05.1-34849944-003:2014) полiпшеної якостi за 
показниками вологи, зольностi та сiрки, який використовується як паливо в металургiйному 
виробництвi. 
ПРАТ "ДМЗ" на давльницьких умовах переробляє рядове вугiлля марки "К" ПРАТ "ШУ 
"ПОКРОВСЬКЕ".  Послуги по збагачуванню надає ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  
"СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА". Головний корпус збагачувальної фабрики розташовується у 
безпосереднiй близькостi вiд вантажно - сортувального комлексу шахти i з'єднується канатно 
стрiчковим конвеєром. Компоновка об'єктiв технологiчного комплексу фабрики розроблена з 
урахуванням розмiщення i схеми роботи iснуючих комплексiв шахтної поверхнi i з 
максимальним їх використанням i передбачає прийом рядового вугiлля вiд iснуючого комплексу 
шахти, його накопичення, передачу в технологiчну лiнiю збагачувальної фабрики, прийом, 
накопичення i вiдвантаження продуктiв збагачування. Оскiльки, велика частина регулярних, 
стабiльних грошових надходжень, сировини та матерiалiв на пiдприємство здiйснюється вiд 



основних клiєнтiв, контрагентiв 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 "ДМЗ". Дiстриб'ютори 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.  
Виробництво вугiльного концентрату марки К у 2019 роцi складає - 2 851 404.5 т., загальною 
вартiстю 8 874 455.95 тис. грн. Вiдвантажено споживачам - 2 849 179.8 т. загальною вартiстю - 
12 846 888.00 тис. грн. Виробництво вугiльного концентрату у вiдсотках до всiєї виробленої 
продукцiї - 100 %. Реалiзацiя вугiльного концентрату у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї 
- 100% . Середньореалiзацiйна цiна: 4,50 тис. грн. за тонну.  Експортування продукцiї не 
вiдбувалося. 
Перспективнiсть виробництва: вугiльний концентрат користується попитом серед українських 
споживачiв, емiтент має довготривалi партнерськi зв'язки зi споживачами, реалiзацiя готової 
продукцiї становить майже 100% вiд виробленої. Емiтент вважає виробництво вугiльного 
концентрату перспективним. 
Залежностi вiд сезонних змiн немає. 
Основнi ризики в своїй дiяльностi емiтент повязує з головними ризиками для економiки України 
в 2019 р. i на на перiод по 2022 р. включно. 
Зовнiшнi ризики: неотримання запланованого фiнансування вiд МВФ, дефiцит зовнiшнього 
фiнансування та звуження можливостей доступу до мiжнародних ринкiв капiталу, посилення 
гiбридних загроз нацiональнiй безпецi України, зокрема, активне вiйськове протистояння на 
сходi країни. 
Внутрiшнi ризики: 
- посилення девальвацiйних тенденцiй на валютному ринку, недостатньо швидке проведення 
реформ, збереження низької кредитної активностi комерцiйних банкiв; 
- полiтична нестабiльнiсть в Українi, iсламських країнах - Лiвiя, Сирiя, вiднедавна - Туреччина. 
Кiлька рокiв тому цi держави споживали значнi обсяги продукцiї, яку реалiзувало пiдприємство, 
проте релiгiйнi конфлiкти i державнi перевороти вивели цi держави з числа активних гравцiв 
ринку. Одночасно з скороченням географiї збуту посилюється тиск пропозицiї на решту ринкiв, 
що в умовах свiтового надвиробництва не додає стабiльностi та ефективностi бiзнесу.  
 
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва 
та ринкiв збуту: 
- збiр, обробка, аналiз й обновленням iнформацiї про змiни i тенденцiї, а також про ефективнiсть 
своєї дiяльностi; 
- впровадження заходiв з удосконалювання органiзацiї роботи своїх функцiональних пiдроздiлiв; 
- створення резервних фондiв грошових коштiв; 
- розроблення стратегiї освоєння нових ринкiв усерединi країни та на мiжнароднiй аренi, 
зменшення собiвартостi продукцiї при збереженнi високої якостi; 
- постiйний контроль якостi продукцiї; 
- розробка внутрiшньої та зовнiшньої системи захисту даних.  
 
Джерела сировини: пiдприємства України вугiльно-добувної галузi. Сировина є доступною. 
Динамiка цiн має пряму залежнiсть вiд iнфляцiйних процесiв в країнi, вiд зростання вартостi 
енергоносiїв, зростання витрат постачальникiв на оплату працi робiтникiв та податковi збори. 
 
Особливостi стану розвитку галузi виробництва: 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. 
В звiтному перiодi емiтент не здiйснював впровадження нових технолоiй та нових товарiв. 
Продукцiя емiтента користується стабiльним попитом на свiтовому ринку та отримує схвальнi 
вiдгуки вiд споживачiв, однак у звязку iз кризовою ситуацiєю у гiрничо -металургiйної галузi 
України, яка склалася внаслiдок вiйськової та полiтичної нестабiльностi в регионi, емiтент 
концентрує зусилля на виконаннi показникiв поточного перiоду. 
У зв'язку iз загостренням вiйськово-полiтичної ситуацiї на сходi України Товариство втратило 
конкурентнi переваги на ринку та позицiю одного з лiдерiв металургiйної та коксохiмiчної галузi 
України. 
Конкуренцiя в галузi висока. 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Надiйшло за 2015 рiк основних засобiв на суму 128 800 тис. грн., а саме:  будинки, споруди та 
передавальнi пристрої на суму 104 148 тис. грн.; машини та обладнання на суму 18 033 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 518 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 2 762 
тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 3 326 тис. грн.;  iнвентарна тара на 
суму 13 тис. грн.  
Вибуло протягом 2015 року у зв'язку зi списанням та реалiзацiєю основних засобiв, що не 
використовуються у господарськiй дiяльностi, первiсною вартiстю у сумi 13 094 тис. грн. та 
нарахованим зносом у сумi 10 524 тис. грн., а саме:  будинки, споруди та передавальнi пристрої 
- 1 201 тис. грн. та 327 тис. грн.;  машини та обладнання на суму 6 198 тис. грн. та 5 542 тис. 
грн.;  транспортнi засоби на суму 3 961 тис. грн. та 2 998 тис. грн.;  iнструменти, прилади, 
iнвентар (меблi) на суму 674 тис. грн. та 617 тис. грн.;  тварини - 25 тис. грн. та 5 тис. грн.;  
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 995 тис. грн. та 995 тис. грн.;  iншi необоротнi 
матерiальнi активи - 40 тис. грн. та 40 тис. грн. 
 
Надiйшло за 2016 рiк основних засобiв на суму 196 549 тис. грн., а саме: будинки, споруди та 
передавальнi пристрої на суму 151 857 тис. грн.; машини та обладнання на суму 27 470 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 10 078 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 3 
523 тис. грн.; багаторiчнi насадження 167 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на 
суму 3 435 тис. грн.; тимчасовi (не титульнi) споруди - 19 тис. грн. У 2016 роцi була проведена 
модернiзацiя ОЗ на суму 1413 тис. грн., в тому числi будiвлi i споруди (будiвля складу 
механiчного цеху з оглядовою ямою лiт.Б-2 на суму 1 206 тис. грн., Машини та обладнання - 147 
тис. грн. , транспорт - 60 тис. грн.  
Вибуло протягом 2016 року у зв'язку зi списанням та реалiзацiєю основних засобiв, що не 
використовуються у господарськiй дiяльностi, первiсною вартiстю у сумi 19 917 тис. грн. та 
нарахованим зносом у сумi 13 491 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 
947 тис. грн. та 444 тис. грн.; машини та обладнання на суму 14 170 тис. грн. та 8 727 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 2 296 тис. грн. та 2 039 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар 
(меблi) на суму 1 067 тис. грн. та 867 тис. грн.; тварини - 22 тис. грн. та 8 тис.г рн.; малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи на суму 1335 тис. грн. та 1335 тис. грн.; тимчасовi (не титульнi) 
споруди - на сумму 61 тис. грн. та 53 тис. грн.; iнвентарна тара на сумму - 14 тис. грн. та 13 тис. 
грн.; iншi необоротнi матерiальнi активи - 5 тис. грн. та 5 тис. грн.  
 



Надiйшло за 2017 рiк основних засобiв на суму 81 143 тис. грн., а саме: будинки, споруди та 
передавальнi пристрої на суму 31 306 тис. грн.; машини та обладнання на суму 47 072 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 577 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 406 
тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 1 782 тис. грн.  
Вибуло протягом 2017 року у зв'язку зi списанням та реалiзацiєю основних засобiв, що не 
використовуються у господарськiй дiяльностi, первiсною вартiстю у сумi 1 157 741 тис. грн. та 
нарахованим зносом у сумi 440 757 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої 
- 576 946 тис. грн. (знос - 74 998 тис. грн.); машини та обладнання на суму 556 969 тис. грн. 
(знос - 347 541 тис. грн.); транспортнi засоби на суму 4 562 тис. грн. (знос - 3 343 тис. грн.); 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 15 716 тис. грн. (знос - 11 361 тис. грн.); 
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 3 447 тис. грн. (знос - 3 447 тис. грн.); 
тимчасовi (не титульнi) споруди - на сумму 62 тис. грн. (знос - 34 тис. грн.), iншi необоротнi 
матерiальнi активи - 39 тис. грн. (знос - 33 тис. грн.). 
 
Надiйшло за 2018 рiк основних засобiв на суму 5 206 тис. грн., а саме: будинки, споруди та 
передавальнi пристрої на суму 1 281  тис. грн.; машини та обладнання на суму 1 050 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 2 578 тис. грн.; iншi ОЗ на суму 297 тис. грн.;  
Вибуло протягом 2018 року у зв'язку зi списанням та реалiзацiєю основних засобiв, що не 
використовуються у господарськiй дiяльностi, первiсною вартiстю у сумi 6 097 тис. грн., а саме: 
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 188 тис. грн.; машини та обладнання на суму 2 325 
тис. грн.; транспортнi засоби на суму 3 390 тис. грн.; iншi ОЗ - 194 тис. грн. Вибуло основних 
засобiв невиробничого призначення у зв'язку з непридатнiстю до використання у сумi 160 тис. 
грн.:будiвлi та споруди - 134 тис. грн., машини та обладнання - 4 тис. грн.,  iншi - 22 тис. грн. 
На основнi засоби, що знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй територiї, нараховане резерв 
пiд зменшення корисностi у сумi 1 284 956 тис. грн., решта - 12 тис. грн. - списано. 
 
Надiйшло за 2019 рiк основних засобiв на суму 9 305 тис. грн., а саме: будинки, споруди та 
передавальнi пристрої на суму 3 628  тис. грн.; машини та обладнання на суму 3 010 тис. грн.; 
транспортнi засоби на суму 703 тис. грн.; iншi ОЗ на суму 1 964 тис. грн.;  
Вибуло протягом 2019 року у зв'язку зi списанням та реалiзацiєю основних засобiв, що не 
використовуються у господарськiй дiяльностi, первiсною вартiстю у сумi 64 тис. грн., а саме: 
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 0 тис. грн.; машини та обладнання на суму 0 тис. 
грн.; транспортнi засоби на суму 26  тис. грн.; iншi ОЗ - 38 тис. грн. Вибуло основних засобiв 
невиробничого призначення у зв'язку з непридатнiстю до використання у сумi 9 тис. грн.:будiвлi 
та споруди - 0 тис. грн., машини та обладнання - 0 тис. грн.,  iншi - 9 тис. грн. 
На основнi засоби, що знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй територiї, нараховане резерв 
пiд зменшення корисностi у сумi 1 285 282 тис. грн.  
Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською 
дiяльнiстю. 
 
 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Станом на 31.12.2019р. до складу основних засобiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" входять основнi засоби 
виробничого i невиробничого призначення. Частина основних виробничих активiв розташованi 
на тимчасово неконтрольованiй Україною територiї та в зонi проведення ООС.  
Мiсцезнаходження основних засобiв, якi облiковуються на балансi Товариства: м. Покровськ, 
вул. Торгiвельна, 106а.; База вiдпочинку "Локомотив" с. Юр'ївка. 
Протягом 2019 р. Товариство надавало та отримувало в оренду примiщення, обладнання, 
вагони, транспорт, спецтехнiку та iнше майно. Утримання активiв, що залишилися у власностi 
Емiтента здiйснюється згiдно з нормативно-правовою та технiчною документацiєю: паспортiв, 
сертифiкатiв, руководства з експлуатацiї обладнання, вимог до безпеки працi.  
Ступiнь використання основних засобiв по ПРАТ "ДМЗ": ведеться використання всiх об'єктiв 
основних засобiв iз максимально можливим навантаженням. 
Сума капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв за поточний рiк склала 3 589 тис. 
грн. 
Сума поточного ремонту склала 998 тис. грн. 
Оскiльки Товариство на давальницьких умовах переробляє рядове вугiлля на ТОВ 
"ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" екологiчнi питання на 
використаннi активiв пiдприємства не можуть позначитися. 
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента 
вiдсутнi. 
Значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не вчинялось. 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
До постiйних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПРАТ "ДМЗ" 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; 
- розкрадання iнформацiї i даних 
 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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" займається постiйним 
збором, обробкою, аналiзом й оновленням iнформацiї про такi змiни i тенденцiї, а також про 
ефективнiсть своєї дiяльностi, заздалегiдь приймає заходи з удосконалювання органiзацiї роботи 
своїх функцiональних пiдроздiлiв. Для кожного виду ризикiв здiйснюються специфiчнi заходи. 
Для зменшення фiнансових ризикiв створюються резервнi фонди грошових коштiв i т.iн.  
Серед основних ризикiв, якi впливали на дiяльнiсть пiдприємства у 2019 роцi можна назвати 
такi:  
- нестабiльнiсть свiтової економiки;  
- проведення вiйськових дiй;  
- конкуренцiя з боку iнших виробникiв;  
- стримування попиту через 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.  
Iнформацiя та данi стали невiд'ємною частиною будь-якого сучасного бiзнесу. Ризик 



розкрадання iнформацiї - абсолютно недооцiнений в Українi, хоча в певний момент може 
призвести до масштабної катастрофи як в державних, так i приватних структурах. Пiдприємство 
працює над створенням як внутрiшньої, так i зовнiшньої системи захисту даних. Це рiзнi заходи 
органiзацiйного, навчального та технiчного характеру, якi в кiнцевому пiдсумку зможуть 
створити надiйний захист для iнформацiї бiзнесу. 
Треба зазначити, що вiйськова та полiтична нестабiльнiсть у регiонi значно посилює ризики, що 
загрожують дiяльностi емiтента. 
Залежнiсть емiтента вiд законодавчих або економiчних обмежень висока. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзацiї 
готової продукцiї, товарiв, виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Станом 
на кiнець звiтного перiоду рiвень робочого капiталу є недостатнiм та має вiд'ємне значення. 
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв щодо збiльшення об`ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат. 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.  
 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду емiтент не має укладених, але ще не виконаних договорiв. 
"Портфель" замовлень на 2020 рiк на дату звiту в повному обсязi ще не сформований. Дохiд вiд 
виконання  "портфелю" замовлень на 2020 рiк очiкується на рiвнi 2019 року. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Виходячи з цiлей подолання наслiдкiв напруженої ситуацiї на сходi України та керуючись 
планами попереднiх перiодiв пiдприємство планує у 2020 роцi працювати в штатному режимi.  
Розширення виробництва та реконструкцiї в 2020 роцi не планується. 
Полiпшення фiнансового стану емiтента планується досягти шляхом збiльшення об`ємiв 
реалiзацiї та вiдмови вiд зайвих витрат. 
Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є закiнчення 
вiйськового конфлiкту на сходi країни та повернення пiд державний контроль зон ООС. 
 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Полiтика пiдприємства спрямована на ефективне управлiння процесами i постiйне полiпшення 
своєї дiяльностi, завдяки видiленню i подальшiй оптимiзацiї значущих параметрiв ключових 
процесiв, пiдвищення задоволеностi споживачiв, зниження витрат на сировину та енергоресурси 
за рахунок економiчного їх використання. У зв'язку зi складною ситуацiєю в регiонi, 
обмеженням фiнансування, вiдсутнiстю можливостi постачати необхiднi матерiали, 
спiвпрацювати iз спiввиконавцями i проводити подальшi випробування, спрямованi на 



пiдвищення ефективностi виробництва, дослiдження i розробки протягом 2019 року було 
згорнуто. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Вищий орган Загальнi збори акцiонерiв Акцiонери: юридичнi особи 
Наглядова рада Колегiальна: Члени Наглядової ради у 

кiлькiсному складi - 3 особи. 
Богданов Руслан Кябiрович 
Амiтан Олена Анатолiївна 
Юрченко Iван Юрiйович 

 
Виконавчий орган 

(одноособовий) 
Генеральний директор Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1983 
5) Освіта 
 Повна вища, ДонНТУ, фiнанси, 2005р., ДВНЗ "Нацiональний Гiрничий унiверситет" - 
гiрський iнженер, дослiдник, 2014 р. 
6) Стаж роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, директор департаменту закупiвель з 
операцiйної дiяльностi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 02.08.2018, обрано 02.04.2020 
9) Опис 
 Генеральний директор керує дiяльнiстю Товариства, представляє його iнтереси у 
вiдносинах з iншими органiзацiями. До обов'язкiв Генерального директора вiдносяться: 
органiзацiя виконання завдань наданих Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 
Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для 
рентабельної дiяльностi пiдприємства.  
Посадова особа Генеральний директор Салєєв Iльдар Азiзюляєвич призначений (обраний) на 
посаду з 02.08.2018р. строком по 02.04.2020 р. (включно) на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (протокол № 7/18 вiд 31.07.2018 р.). Рiшення прийнято у зв'язку з корпоративною 



необхiднiстю.  
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:   
З 09.2015 по 08.2018 - директор департаменту закупiвель з операцiйної дiяльностi ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 
З 01.2014 по 09.2015 - директор дивiзiону пiдземної розробки ТОВ "КОРУМ ГРУПП" 
Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства.  
Винагороди в натуральнiй формi не отримував. 
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 
Загальний стаж роботи 15 рокiв. 
 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради - представник акцiонера 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Богданов Руслан Кябiрович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1976 
5) Освіта 
 Повна вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2006 
р., юрист за спецiальнiстю правознавство 
6) Стаж роботи (років) 
 22 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕЙФ ВОРД 
ТЕКНОЛОДЖIС ЮКРЕЙН", 41506961, директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 11.09.2018, обрано 11.09.2021 
9) Опис 
 Члена наглядової ради Богданова Руслана Кябiровича обрано на посаду на пiдставi 
рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26/18 вiд 
11.09.2018р.).  
 
 
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала останнi 5 рокiв: 
 
 
 
З 06.2019 по теперiшнiй час - Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "AltStrumGeneration" (реєстрац. номер 01-09-343621, мiсцезнаходження: 
1114, Budapest, Bartok Bela ut 66.3 em. 4 ); 
 
 
 
З 10.2018 по 06.2019 - Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"Altstrum" (реєстрац. номер 13-09-187056); 
 



 
 
З 08.2017 по 05.2018 - Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СЕЙФ ВОРД ТЕКНОЛОДЖIС ЮКРЕЙН"; 
 
 
 
З 10.2014 по 06.2017 - Керiвник департаменту по взаємодiї з профспiлковими органiзацiями 
дирекцiї з видобутку вугiлля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". 
 
 
 
З 09.2012 по 09.2018 - Перший заступник Голови Ради Всеукраїнського об'єднання органiзацiй 
роботодавцiв "Федерацiя роботодавцiв паливно-енергетичного комплексу України" (за 
сумiсництвом). 
 
Винагорода, як члена Наглядової ради в грошовiй формi за 2019 рiк, склала 151 902,96 грн. 
Винагороди в натуральнiй формi не отримував. 
 
Акцiями Товариства не володiє.  
 
 
 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
 
Особа є представником акцiонера TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР 
IНВЕСТМЕТС ЛIМIТЕД). 
 
 
 
Загальний стаж роботи 22 роки. 
 
Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних 
зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язком члена 
Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рiшень. 
 
 
 
 
 
1) Посада 
 Член наглядової ради - представник акцiонера 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Амiтан Олена Анатолiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1980 
5) Освіта 



 Повна вища. ДонНУ, економiст, 2002 рiк та спецiалiст з правознавства, 2016 рiк.МIМ, 
магiстр iз бiзнес-адмiнiстрування, 2010 рiк. 
6) Стаж роботи (років) 
 19 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", 20337279, Генеральний директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 11.09.2018, обрано 11.09.2021 року 
9) Опис 
 Члена наглядової ради Амiтан Олену Анатолiївну обрано на посаду на пiдставi рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26/18 вiд 11.09.2018р.).  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала останнi 5 рокiв:  
 
з 04.2010 р. по теперiшнiй час - Генеральний директор ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ" 
(iдентифiкацiйний код -20337279, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянiвський, буд. 
7). 
 
У iнших юридичних особах за сумiсництвом обiймає посаду: 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ", (iдентифiкацiйний код 35093832, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок 
Киянiвський, буд. 7) Ревiзор (на посадi з 11.08.2014 р. до 14.05.2019 р. ). 
 
  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ", (iдентифiкацiйний код 35093832, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок 
Киянiвський, буд. 7), Внутрiшнiй аудитор (на посадi з 23.06.2017 р. до теперiшнього часу). 
 
  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "АЛЬТАНА АСIСТАНС", 
(iдентифiкацiйний код 34899246, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянiвський, буд. 
7),  Генеральний директор (за сумiсництвом) (на посадi з 15.04.2010 р. до теперiшнього часу). 
 
  
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АРДЖЕНТ ГРУП", 
38707466, Голова Наглядової ради (на посадi з 10.04.2013 р. до 16.11.2018р., причина звiльнення 
- припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
"АРДЖЕНТ ГРУП" внаслiдок перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРДЖЕНТ ГРУП"). 
 
  
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ГРОССО КАПIТАЛ", 
(iдентифiкацiйний код 37604530, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянiвський, буд. 



7),  Голова Наглядової Ради (на посадi з 15.02.2011 до 13.08.2019 р., причина звiльнення - 
державна реєстрацiя лiквiдацiї фонду). 
 
  
 
ВIДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ  ПЕНСIЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ 
ФОНД", (iдентифiкацiйний код 38356406, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок 
Киянiвський, буд. 7), Голова Ради, (на посадi з 10.12.2012 до теперiшнього часу). 
 
  
 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", (iдентифiкайiний код 21672206, 
мiсцезнаходження - 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44) ,  Член Наглядової Ради (на 
посадi з 24.04.2015 до теперiшнього часу). 
 
  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС ДIДЖИТАЛ" (попередня 
назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАКТОРИНГОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС"), (iдентифiкацiйний код 38201905, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, 
провулок Киянiвський, буд. 7),  Головний юрисконсульт (на посадi з 08.09.2017 р. до 
31.10.2019р.). 
 
  
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", 
(iдентифiкацiйний код 05393085, мiсцезнаходження: 51901, Днiпропетровська обл, м. 
Кам'янське, вул. Колеусiвська, буд. 1)  Член Наглядової ради (на посадi з 18.09.2017р. до 
теперiшнього часу). 
 
  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
"СОКУР", (iдентифiкацiйний код 38749600, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок 
Киянiвський, буд. 7), Головний юрисконсульт (на посадi з 01.11.2019 р. до теперiшнього часу). 
 
 
 
Винагорода, як члена Наглядової ради в грошовiй формi за 2019 рiк, склала 151 902,96 грн. 
Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. 
 
Акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера АЛТАНА ЛIМIТЕД 
(ALTANA LIMITED). 
 
Непогашеної судимостi за корисливi та  посадовi злочини не має. 
 
Загальний стаж роботи 19 рокiв. 
 
 
 
Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних 



зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язком члена 
Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рiшень. 
 
 
 
 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради- представник акцiонера 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Юрченко Iван Юрiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1979 
5) Освіта 
 Повна вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка, 2001, правознавство, 
магiстр права. 
6) Стаж роботи (років) 
 18 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Керiвник правового супроводження 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 11.09.2018, обрано 11.09.2021 року 
9) Опис 
 Члена наглядової ради Юрченка Iвана Юрiйовича обрано на посаду на пiдставi рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26/18 вiд 11.09.2018р.).  
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала останнi 5 рокiв:  
З 03.2018 по теперiшнiй час - Начальник управлiння договiрної та загальноправової роботи ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 34093721, мiсцезнаходження: 87534, 
Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, будинок 116-А); 
З 09.2015 по 02.2018 - Керiвник правового супроводження зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 
З 07.2014 по 08.2015 - провiдний юрисконсульт ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". 
 
Винагороди, як член Наглядової ради в грошовiй формi за 2019 рiк не отримував, в тому числi в 
натуральнiй формi. 
Акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера PRIVATE LIMITED 
LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи 18 рокiв. 
 
Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних 
зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язком члена 
Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рiшень. 
 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер бухгалтерiї фiнансового департаменту 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Тiмшина Iрина Серафимiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 Повна вища, РIБI, iнженер-технолог, 1988 р., ДонНУ, бухгалтерський облiк та аудит, 
1996 р. 
6) Стаж роботи (років) 
 37 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПРАТ "ДМЗ", 30939178, начальник вiддiлу зведеного аналiзу дирекцiї з облiку та 
звiтностi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 31.10.2018, обрано до припинення повноважень 
9) Опис 
 з 01.11.2018 року призначено на посаду головного бухгалтера бухгалтерiї фiнансового 
департаменту Тiмшину Iрину Серафимiвну на пiдставi рiшення Генерального директора 
товариства (наказ № 258 к вiд 31.10.2018 р.). 
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала останнi 5 рокiв: 
З 01.11.2018 р. по теперiшнiй час - менеджер по взаємодiї з клiєнтом управлiння звiтностi ТОВ 
"МБС" (iдентифiкацiйний код 39374955, мiсцезнаходження: 50000, Днiпропетровська обл., м. 
Кривий Рiг, вул. Ленiна, буд.93);  
З 01.01.2018 р. по 31.10.2018 р. - начальник вiддiлу зведеного аналiзу дирекцiї з облiку та 
звiтностi ПРАТ "ДМЗ";  
З 01.06.2009 р. по 31.12.2017 р. - заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi ЗАТ "ДМЗ", 
потiм ПРАТ "ДМЗ". 
 
Особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.  
Особа призначена на невизначений строк до припинення повноважень.  
Загальний стаж роботи 37 рокiв. 
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства.  
Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. 
 
Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, 
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi 
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.  
 
 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 



ТОВ "Укрпромiнвест" 
(засновник) 

30600435 
83001, Україна, Донецька обл., 

Ворошиловский р-н, м. Донецьк, 
вул.Челюскiнцiв, 174 

0 

Компанiя "INDTEC FIN - 
Нидерландi, Хоофддорп, 

Полярiсавеню 45, 2132 JH 
0 

ВАТ "Донецький 
металургiйний завод" 

(засновник) 
00191164 

83062, Україна, Донецька обл., 
Ленiнський р-н, м. Донецьк, вул. 

Iвана Ткаченка,122 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  
Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в 
звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, 
вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень 
вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.   
Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є пiдвищення ефективностi дiяльностi, 
полiпшення фiнансових показникiв роботи шляхом покращення управлiння, вдосконалення 
системи планування та контролю, бiзнес-планування, пiдвищення продуктивностi працi та 
збiльшення показникiв лiквiдностi. 
 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприємства 
 
Звiтним перiодом для складання звiту керiвництва (звiта про управлiння) є календарний рiк, 
який починається з 1 сiчня 2019 року та закiнчується 31 грудня 2019 року.  
У текстi Звiту про управлiння застосованi тотожнi скорочення та назви ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", ПРАТ 
"ДМЗ", Компанiя, Товариство, Пiдприємство, Емiтент. 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
створене на пiдставi Установчого договору вiд 08 серпня 2002р. та рiшення Установчих зборiв 
(протокол № 1 вiд 08 серпня 2002р.) шляхом реорганiзацiї у формi перетворення ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого розпорядженням 
Донецького мiського голови № 561 вiд 25.04.2000р., у ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". 
Найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" було змiнено вiдповiдно до вимог та положень Закону України 
"Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Товариство є 
правонаступником усього майна, прав та обов'язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 



"Ферит".Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, 
Статуту та внутрiшнiх положень. Органами управлiння Компанiї є: Загальнi збори акцiонерiв, 
Наглядова рада, Генеральний директор. Одноособовим виконавчим органом є Генеральний 
директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї. Генеральний директор 
вирiшує всi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради. Нагляд за дiяльнiстю Генерального директора здiйснює 
Наглядова рада,  члени якої обираються Загальними зборами акцiонерiв Компанiї у 
вiдповiдностi до чинного законодавства. 
Юридична адреса: 85300, Донецька область, мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 
106А. 
Мiсцезнаходження Компанiї: 85300, Донецька область, мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, 
будинок 106А. 
 
 Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть у галузi виробництва концентрату коксiвного вугiлля. 
На 31 грудня 2019 року ПРАТ "ДМЗ" має такi структурнi пiдроздiли:  
- Дирекцiя з капiтального будiвництва;  
- Дирекцiя з технiчного розвитку та iнвестицiй; 
- Дирекцiя з виробництва;  
- Дирекцiя з ремонту та сервiсу; 
- Фiнансовий департамент; 
- Департамент з персоналу та соцiальних питань; 
- Дирекцiя з охорони працi, промислової безпеки та екологiї; 
- Комерцiйний департамент; 
- Департамент з аналiзу та управлiння ризиками безпеки; 
- Департамент зi зв'язкiв з громадськiстю та регiональному розвитку; 
- Департамент з правового забезпечення; 
- Вiддiл безперервного вдосконалення; 
- Департамент з якостi. 
В структурi Компанiї наявнi такi дiлянки непромислового призначення: База вiдпочинку 
"Локомотив", Донецька обл., с. Юр'ївка. 
Товариство має: Фiлiю "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД", мiсцезнаходження: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергiївка 
(Сергiївська с/р), провулок Верхнiй, будинок 44 та Представництво ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" У 
МIСТI КИЇВ , мiсцезнаходження: 04119, м. Київ, Шевченкiвський район, вулиця Якiра (нинi 
Деревлянська), будинок 8/81. 
Частина виробничих активiв ПРАТ "ДМЗ" розташована на тимчасово неконтрольованiй 
Україною територiї та в зонi проведення Операцiї об'єднаних сил. 
При цьому, господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснювалася i здiйснюється виключно у 
рамках чинного законодавства України, всi необхiднi податки й обов'язковi платежi, передбаченi 
нормами законодавства, своєчасно i в повному обсязi нараховувалися i перераховувалися в 
бюджет та цiльовi фонди. 
Адмiнiстрацiя фактично втратила контроль над дiяльнiстю фiлiї "Металургiйний комплекс" та 
iнших структурних пiдроздiлiв ПРАТ "ДМЗ", що знаходяться в м. Донецьку. 
У зазначених умовах будь-яку господарську дiяльнiсть фiлiї "Металургiйний комплекс" i iнших 
структурних пiдроздiлiв ПРАТ "ДМЗ", що знаходяться в м. Донецьку - повнiстю припинено, 
зважаючи на неможливость її здiйснення через дiї обставин непереборної сили та втрату 
контролю за їх дiяльнiстю з боку адмiнiстрацiї та органiв управлiння пiдприємства. 
При цьому, дiяльнiсть безпосередньо ПРАТ "ДМЗ", iнших структурних пiдроздiлiв 
пiдприємства, що знаходяться на контрольованiй територiї України - здiйснюється пiд повним 



контролем адмiнiстрацiї та органiв управлiння й виключно в рамках законодавства України. 
Цiлi пiдприємства: маючи великий технiчний та iнтелектуальний потенцiал, пiдприємство 
ставить на метi розвивати переробку вугiлля, виробництво чавуну, сталi та феросплавiв. Цiллю 
пiдприємства є вихiд на рiвень найкращих європейських пiдприємств, надiйно забезпечивши 
своєю продукцiєю українських споживачiв. 
Стратегiя пiдприємства: для досягнення мети дiяльностi пiдприємства, визначеної Статутом 
пiдприємства, щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як 
правило, базується на наступних принципах:  
- стабiльний об'єм виробництва;  
- забезпечення безпечних умов працi;  
- оптимiзацiя витрат;  
- скорочення ризикiв. 
Сфера дiяльностi пiдприємства за географiчним розташуванням: виробництво здiйснюється на 
територiї Донецької областi, Україна. 
Сфера дiяльностi пiдприємства за галузевим спрямуванням: в 2019 роцi пiдприємство на 
давальницьких умовах переробляло рядове вугiлля марки "К" ПРАТ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ 
"ПОКРОВСЬКЕ" для металургiйних пiдприємств. 
Iнформацiя про продукцiю: основним видом продукцiї, яку пiдприємство виробляло в 2019 роцi 
(100% обсягу загальної реалiзацiї) був концентрат вугiлля кам'яного для коксування (К 0-100, 
що коксується сорту "Премiум") (ТУ У 05.1-34849944-003:2014) полiпшеної якостi за 
показниками вологи, зольностi та сiрки, який використовується як паливо в металургiйному 
виробництвi.  
У зв'язку iз загостренням вiйськово-полiтичної ситуацiї на сходi України Товариство втратило 
конкурентнi переваги на ринку та позицiю одного з лiдерiв металургiйної та коксохiмiчної галузi 
України. 
 
 
Результати дiяльностi 
 
Основнi фiнансовi показники представленi наступним чином: 
 2019, тис.грн. 2018,тис.грн. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 12 852 893 12 329 426 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (8 874 382) (6 746 778) 
Валовий прибуток 3 978 511 5 582 648 
Чистий фiнансовий результат 2 936 500 (2 651 467) 
Активи 7 955 816 9 905 790 
Непокритий збиток (24 622 269) (27 787 880) 
     
      Зростання собiвартостi реалiзованої продукцiї на 31,5 % зумовлено виключно зростанням 
обсягу реалiзованої продукцiї. При цьому виручка вiд реалiзацiї залишилася майже на рiвнi 
минулого року, що зумовлено зниженням цiни реалiзацiї протягом звiтного перiоду. 
     Зростання чистого фiнансового результату за 2019 рiк зумовлено насамперед отриманням 
iнших фiнансових доходiв вiд курсових рiзниць за фiнансовими операцiями у сумi 4 019 568 
тис.грн, а також зменшенням суми нарахованих вiдсоткiв за кредитами у складi фiнансових 
витрат  на 20% у порiвняннi з минулим роком.  
 
Реалiзацiя вугiльного концентрату: 
 2019 2018 
Середньореалiзацiйна цiна 4,51 грн/т 5,33 грн/т 
Обсяг реалiзацiї  вугiльного концентрату 2 849 179.8 т 2 306 377,9 т 
   Зниження цiни на продукцiю зумовлено падiнням свiтової ринкової цiни на концентрат. 



 
 
Впровадження нової продукцiї та/або послуг або припинення виробництва окремої продукцiї 
та/або послуг в 2019 роцi не здiйснювалось. 
 
 
Лiквiднiсть та зобов'язання. 
 
Поточнi зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2019 р.: 
 
Вид зобов'язання На початок 2019 року На кiнець 2019 року 
Поточна заборгованiсть за короткостроковими кредитами 1 394 685 2 080 193 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 18 183 165 12 698 761 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 5 583 6 946 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 24 189 25 154 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 692 1 676 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 6 214 619 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 627 374 382 278 
Iншi поточнi зобов'язання 16 470 122 16 610 687 
Поточнi забезпечення 515 607 543 727 
УСЬОГО 37 228 631  32 350 041  
 
 
 
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi пiдприємства є наступнi оборотнi активи: 
 
Вид активу На початок 2019 року, 
тис. грн. На кiнець 2019 року, 
тис. грн. 
Грошi та їх еквiваленти 364 192 175 981 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 5 082 742 2 777 903 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 131 691 68 046 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
за виданими авансами 540 165 208 025 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 5 988 5 988 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 241 228 3 417 849 
Готова продукцiя 19 250 22 904 
Виробничi запаси 9 404 9 360 
Товари 7 563 5 242 
Iншi оборотнi активи 4 365 26 199 
УСЬОГО 9 406 588 6 717 497  
 
 
 
 
 
Коефiцiєнтний аналiз лiквiдностi пiдприємства: 
 
 на 01.01.2019 р. на 31.12.2019 р. 
Кал 0,009 0,005 
Кшл 0,252 0,206 



Кпокр 0,253 0,208 
 
Кал - Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (спiввiдношення грошових коштiв та поточних 
фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань), оптимальне значення - 0,25. Станом на 
31.12.2019 року значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi становить 0,005 що не вiдповiдає 
оптимальному значенню, у порiвняннi до початку року рiвень абсолютної лiквiдностi 
зменшився. 
 
Кшл - Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (спiввiдношення грошових коштiв, поточних фiнансових 
iнвестицiй i дебiторської заборгованостi до поточних зобов'язань) оптимальне значення - 0,6 - 
0,8. Станом на 31.12.2019 року значення коефiцiєнту швидкої лiквiдностi становить 0,206 що 
значно менше оптимального значення, у порiвняннi до початку року рiвень швидкої лiквiдностi 
зменшився. 
Кпокр - Коефiцiєнт покриття (спiввiдношення поточних активiв пiдприємства до його поточних 
зобов'язань) оптимальне значення 1,0 - 2,0. Значення коефiцiєнту покриття станом на 31.12.2019 
року знаходиться нижче оптимального значення, у порiвняннi з початком року значення 
показника зменшилось. 
 
Умовнi зобов'язання та їх можливий вплив на лiквiднiсть пiдприємства: 
- непередбаченi податковi зобов'язання; 
- активи, переданi в заставу, фiнансова порука; 
- стягнення за судовими справами; 
Детальна iнформацiя щодо потенцiйного впливу умовних зобов'язань на лiквiднiсть Компанiї 
викладена у Примiтках до фiнансової звiтностi за МСФЗ. 
 
Фактори якi можуть вплинути на лiквiднiсть пiдприємства.  
Планування лiквiдностi (платоспроможностi) пiдприємства здiйснюється на основi зiставлення 
прогнозiв грошових надходжень i виплат протягом планового перiоду. Основний фактор, який 
може вплинути на подальшу лiквiднiсть Компанiї - це ризик ринкової лiквiдностi. Можливими 
шляхами покращення лiквiдностi та платоспроможностi можуть бути: 
- збiльшення надходжень грошових коштiв за рахунок погашення дебiторської 
заборгованостi; 
- контроль та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi; 
- зменшення енерговикористання, пошуки шляхiв зменшення собiвартостi виробництва. 
 
 
Екологiчнi аспекти 
 
Екологiчна полiтика Товариства передбачає втiлення заходiв щодо охорони повiтряного 
басейну, охорони водного басейну, рацiонального використання водних ресурсiв, охорони та 
рацiонального використання земельних ресурсiв, заходiв у сферi поводження з вiдходами та 
мiнiмiзацiю впливу виробничих факторiв на компоненти навколишнього природного 
середовища. Екологiчна дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до дiючого 
законодавства. Основними нормативними документами у сферi екологiї є Закон України "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про 
вiдходи", Водний кодекс України та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми та 
правила, Державнi стандарти України.  
В 2019 роцi власнi виробничi потужностi Товариства: 
- не здiйснювали викидiв парникових газiв, якi б вимагали погодження з Департаментом екологiї 
та природних ресурсiв; 
- не виробляли вiдходiв, якi б потребували специфiчної переробки та утилiзацiї; 



- не здiйснювали споживання води для виробничих потреб. 
Використанi ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутовi вiдходи, енергiя тощо) 
облiковувались вiдповiдними приладами облiку згiдно договорiв з постачальниками.  
 
 
Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика 
 
Станом на 31.12.2019 середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв ПРАТ "ДМЗ" складає 294 особи, 
з них 98 жiнок, на керiвних посадах - 11 жiнок.  Станом на 31.12.2018 середньооблiкова 
чисельнiсть робiтникiв ПРАТ "ДМЗ" складає 519 осiб, з них 102 жiнки, на керiвних посадах - 8 
жiнок.  На пiдприємствi ведеться робота з навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. У 
2019 роцi пiдвищили квалiфiкацiю й пройшли навчання 87 працiвникiв пiдприємства, витрачено 
- 2164 тис. грн. У 2018 роцi пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 5 працiвникiв 
пiдприємства, витрачено - 85 тис. грн. 
У органiзацiйнiй структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни: середньооблiкова кiлькiсть 
працiвникiв у 2019 р. у порiвняннi з 2018 роком зменшилась на 169 осiб. За сумiсництвом 
працюють - 18 осiб, що менше нiж у 2018 на 8 осiб, за цивiльно-правовими договорами - 24 
особи, що менше нiж у 2018 на 39 осiб. Фонд оплати працi Товариства за 2019 рiк складає -203 
935,6 тис.грн. що менше нiж у 2018 на 98 763,9 тис.грн. 
На пiдприємствi жiнкам та чоловiкам забезпечуються рiвнi права та можливостi при 
працевлаштуваннi, просуваннi по службi, пiдвищеннi квалiфiкацiї та перепiдготовцi. 
Роботодавець створює умови працi, якi дозволяють жiнкам та чоловiкам здiйснювати трудову 
дiяльнiсть на рiвнiй основi, здiйснює рiвну оплату працi жiнок та чоловiкiв при однаковiй 
квалiфiкацiї та умовах працi. За звiтний перiод за 12 мiсяцiв 2019 року в ПРАТ "ДМЗ" не сталося 
жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню полiтицi з 
охорони працi. Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеними виплатами, 
яку засновано у законодавчому порядку, участь у якiй є обов'язковою для усiх компанiй, що 
мають робочi мiсця з особливо шкiдливими та важкими умовами працi (Список 1 та Список 2). 
Зобов'язання Компанiї за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього 
перiоду трудової дiяльностi працiвника на атестованому у встановленому порядку робочому 
мiсцi, що дає право на отримання пiльгової пенсiї. Нараховання пенсiйних зобов'язань 
здiйснюються вiдповiдно дiючому законодавству.  
Права спiвробiтникiв Компанiї забезпечуються вiдповiдно до Кодексу законiв про працю  
України. 
Заохочення (мотивацiя) працiвникiв: оплата працi, премiювання та додаткове стимулювання 
працiвникiв проводилися в межах фонду оплати працi на основi затверджених в установленому 
порядку положень за почасово-премiальною системою оплати працi. Системою мотивацiї 
охопленi всi працiвники пiдприємства. У 2019 роцi в систему мотивацiї додано премiювання за 
пiдсумками кварталу та року за досягнення ключових показникiв ефективностi, охоплено 55 
посад. 
Полiтика пiдприємства в боротьбi з корупцiєю спрямована на дотримання вимог усiх 
застосованих антикорупцiйних законiв i мiжнародних конвенцiй, де б воно не здiйснювало свою 
дiяльнiсть. ПРАТ "ДМЗ" проводить комплексну перевiрку своїх дiлових партнерiв з метою 
оцiнки корупцiйного ризику. Товариство стежить за ефективнiстю контролю антикорупцiйних 
процесiв, а також проводить перевiрки з метою забезпечення дотримання антикорупцiйного 
законодавства i iнших процедур, що вiдносяться до цього питання. 
 
 
Ризики 
 
Система управлiння ризиками Компанiї та пiдприємства, яке включено у консолiдацiю (ПРАТ 



"АП "УКРБУД") має однаковi характеристики, створена з дотриманням єдиних принципiв та 
застосуванням єдиних пiдходiв. 
Аналiз та управлiння ризиками є одним iз базових процесiв, що визначають ефективнiсть 
функцiонування системи управлiння ПРАТ "ДМЗ".  Вiдповiдальнiсть за ризики та управлiння 
ними у Компанiї на сьогоднi розподiлена мiж усiма структурними пiдроздiлами, вiдбувається у 
робочому порядку i належить до сфери дiяльностi тих осiб, якi вiдповiдають за досягнення 
цiлей, пов'язаних з цими ризиками. 
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї, включають валютний ризик, 
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик.  
Валютнi ризики виникають за фiнансовими iнструментами в iноземнiй валютi, яка не є 
функцiональною, i є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язанi з конвертацiєю валюти не 
враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункцiональних валютах, в яких 
деномiнованi фiнансовi iнструменти Компанiї. 
Компанiя працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, росiйський рубль та 
українська гривня. 
Основний валютний ризик для Компанiї головним чином пов'язаний з наявнiстю монетарних 
активiв та зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок коливань курсiв на 
валютному ринку. Такий ризик виникає при операцiях купiвлi/продажу Компанiєю в валютах 
iнших, нiж функцiональна валюта.  
Валютний ризик управляється казначейством Компанiї, яке розробило полiтику управлiння 
валютним ризиком. Казначейство встановлює лiмiти на рiвень впливу ризику в розрiзi валют i 
максимальний розмiр ризику. Компанiя не укладала угод, спрямованих на хеджування цих 
валютних ризикiв. 
          Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiї буде складно виконувати свої фiнансовi 
зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштiв, або iншого 
фiнансового активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi 
максимально можливого достатнього рiвня лiквiдностi, необхiдного для виконання фiнансових 
зобов'язань у встановлений термiн як у звичайних так i у несприятливих умовах, так щоб при 
цьому запобiгти неприйнятних збиткiв та уникнути негативного впливу для репутацiї Компанiї. 
Задачею Компанiї є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у 
використаннi грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi Компанiї, та умов 
кредитування, що надаються постачальниками та банками. Компанiя аналiзує свої активи та 
можливiсть отримання грошових коштiв, а також зобов'язання за строками погашення та планує 
грошовi потоки залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними 
iнструментами.  
Кредитний ризик. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Компанiю на значнi 
кредитнi ризики, включають в основному: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, торгову та 
iншу дебiторську заборгованiсть, наданi позики. Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується та 
аналiзуються в кожному конкретному випадку. Управлiнський персонал Компанiї вважає, що 
кредитний ризик належним чином вiдображено в резервах пiд зменшення корисностi активiв. 
Максимальний кредитний ризик, присутнiй на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, дорiвнює 
балансової вартостi фiнансових iнструментiв. Компанiя не вимагає застави за своїми 
фiнансовими активами. Управлiнський персонал розробив кредитну полiтику i потенцiйнi 
кредитнi ризики постiйно вiдстежуються. Разом з тим, Компанiя понесла значнi збитки у зв'язку 
з банкрутством окремих банкiв.  
       Процентний ризик. Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i 
позики шляхом змiни їх справедливої вартостi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або 
майбутнiх грошових потокiв (заборгованiсть за змiнною ставкою). При отриманнi нових 
кредитiв та позик керiвництво Компанiї користується своїми судженнями, щоб прийняти 
рiшення щодо того яка процентна ставка - фiксована чи змiнна - буде бiльш вигiдною для 
Компанiї протягом очiкуваного перiоду погашення заборгованостi. 



 
Дослiдження та iнновацiї 
 
Iнновацiйна полiтика Компанiї являє собою сукупнiсть цiлей, стратегiй та мiр за розвитком 
iнновацiйної дiяльностi, якi розроблюються керiвництвом Компанiї.  Вона є складовою 
частиною науково-технiчної та економiчної полiтики Компанiї та визначає напрямки 
iнновацiйної дiяльностi та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна цiль iнновацiйної 
полiтики Компанiї полягає у зростаннi економiчних показникiв на основi розробки та реалiзацiї 
iнновацiйних проектiв та програм.  
У звiтному перiодi витрат на дослiдження та розробки не здiйснювалось. 
 
 
Фiнансовi iнвестицiї 
 
Протягом 2019 року iнвестицiї у цiннi папери iнших пiдприємств, фiнансовi iнвестицiї в 
асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства не здiйснювалися. Детальна iнформацiя про фiнансовi 
iнвестицiї Компанiї наведена у роздiлi рiчної регулярної iнформацiї "Примiтки до фiнансової 
звiтностi, складеної  вiдповiдно до МСФЗ". 
 
 
Перспективи розвитку 
 
Вугiльний концентрат користується попитом серед українських споживачiв, Емiтент має 
довготривалi партнерськi зв'язки зi споживачами, реалiзацiя готової продукцiї становить майже 
100% вiд виробленої, тому в перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж 
види дiяльностi, що й у звiтному перiодi. Перспективнiсть подальшого розвитку Емiтента 
залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання 
належних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.   
Ключовими завдання Товариства на майбутнє є пiдвищення ефективностi дiяльностi, 
полiпшення фiнансових показникiв роботи шляхом покращення управлiння, вдосконалення 
системи планування та контролю, бiзнес-планування, пiдвищення продуктивностi працi та 
збiльшення показникiв лiквiдностi. 
Полiпшення фiнансового стану Емiтента планується досягти шляхом збiльшення об`ємiв 
реалiзацiї та вiдмови вiд зайвих витрат. 
Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть Емiтента в майбутньому є закiнчення 
вiйськового конфлiкту на сходi країни та повернення пiд державний контроль зон Операцiї 
об`єднаних сил. 
 
Корпоративне управлiння 
 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 
внутрiшнiх положень. Органами управлiння Компанiї є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова 
рада, Генеральний директор. 
Загальнi збори акцiонерiв проводяться щорiчно (у 2019 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулись 26.04.2019 р.) та за необхiднiстю (у 2019 роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулись 05.08.2019 р.) Загальнi збори акцiонерiв скликаються та проводяться в порядку та 
строки, визначенi Статутом Компанiї та Законом України "Про акцiонернi товариства". 
Повiдомлення про пiдсумки голосування на Загальних зборах акцiонерiв оприлюднюються на 
власному веб-сайтi Компанiї. Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання 
дiяльностi Компанiї, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради законом 
або Статутом. 



Наглядова рада є колегiальним органом: члени Наглядової ради у кiлькiсному складi - 3 особи 
(Богданов Руслан Кябiрович - представник акцiонера, Амiтан Олена Анатолiївна - представник 
акцiонера, Юрченко Iван Юрiйович - представник акцiонера). Дiюча Наглядова рада обрана 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.09.2018р. (протокол        № 26/18 вiд 11.09.2018 
р.). Повноваження Наглядової ради визначенi Статутом Компанiї та Законом України "Про 
акцiонернi товариства". Члени Наглядової ради представляють iнтереси акцiонерiв в перервi мiж 
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової 
ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 
прийняття рiшень. 
Виконавчий орган є одноосiбним - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Компанiї. Повноваження Генерального директора визначенi Статутом Компанiї та 
Законом України "Про акцiонернi товариства". Генеральний директор вирiшує всi питання 
дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 
Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв 
Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне 
виконання їх рiшень. . В 2019 роцi посаду Генерального директора Компанiї обiймав Салєєв 
Iльдар Азiзюляєвич, призначений  на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 7/18 вiд 31.07.2018 р.). 
Стратегiя корпоративного управлiння та перспективи розвитку та удосконалення 
корпоративного управлiння: Компанiя повнiстю дотримується вимог чинного законодавства з 
питання корпоративного управлiння, слiдкує за змiнами та запроваджує їх у разi потреби. 
Правовi засади корпоративного управлiння, встановленi чинним законодавством, повнiстю 
задовольняють потреби Компанiї та забезпечують ефективне управлiння та контроль. 
 
Структура акцiонерiв та їх частки в акцiонерному капiталi згiдно з Реєстром власникiв iменних 
цiнних паперiв ПРАТ "ДМЗ", наданим ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2019 року: 
 
Найменування юридичної особи Iдентифiкацiйний код юридичної особи Мiсцезнаходження
 Розмiр частки акцiонера (власника) бiльше 5 % (у вiдсотках до статутного капiталу) 
    
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) 228601 Британськi Вiргiнськi о-и, Cragmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Британськi Вiргiнськi о-и, VG 1110, 
ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (Брит.) 24,989999 
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. 24321697 the 
Netherlands `s-Gravenhage Nassaulaan 2 A, 2514JS  
the Netherlands, `s-Gravenhage, НIДЕРЛАНДИ 24,989999 
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 1927377
 Road Town, P.O. Box 3175, Market Square, Yamraj Building 3rd floor, Road Town, P.O. Box 
3175, ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (Брит.), 3 24,989999 
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД 281104 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, 
Лiмассол, Арх. Макарiу III, КIПР  24,989999 
 
Власники цiнних паперiв з особливими правами контролю вiдсутнi. 
Операцiй з власними акцiями у звiтному перiодi не здiйснювались. 
 
Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю: 
Система внутрiшнього контролю Компанiї та пiдприємства, включеного у консолiдацiю (ПРАТ 
"АП "УКРБУД") має однаковi характеристики, створена з дотриманням єдиних принципiв та 
застосуванням єдиних пiдходiв. 
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, 
запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в 



межах можливого) стабiльного та ефективного функцiонування пiдприємства. Спецiального 
документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння 
ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Основними характеристиками систем 
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками пiдприємства є:  
- забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки 
ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); 
 - забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї 
(об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за 
загальноприйнятими принципами); 
 - дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства 
необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства); 
- вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi 
Товариства; 
- адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства (створення органiзацiйної 
структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i 
пiдпорядкованостi).  
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе 
такi елементи, як:  
- бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 
- бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 
- аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).  
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 
пiдприємством. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. 
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiнiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та 
застосовуючи наявнi ресурси. 
Дивiдендна полiтика Компанiї ?рунтується на збереженнi балансу мiж необхiднiстю iнвестувати 
в розвиток виробничих потужностей й дотриманням права акцiонерiв на участь в розподiлi 
прибутку Компанiї. Протягом останнiх 3 рокiв рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
Полiтика пiдприємства стосовно адмiнiстративних, управлiнських та наглядових органiв 
пiдприємства (вимоги до вiку, статi, освiти, професiйного досвiду, управлiнського персоналу, 
цiлi полiтики, її реалiзацiя та результати у звiтному перiодi тощо): вимоги до вiку та статi 
управлiнського персоналу, а також членiв адмiнiстративних, управлiнських та наглядових 
органiв компанiї вiдсутнi. Кандидат на посаду або особа, яка обiймає певну посаду, повинна 
мати такий рiвень освiти, професiйного досвiду та володiти такими знаннями та навичками, якi 
дозволять ефективно виконувати покладенi обов'язки. Також Компанiя заохочує пiдвищення 
професiйного рiвня зазначеної категорiї працiвникiв шляхом їх участi у семiнарах, 
конференцiях, виставках, форумах, вебiнарах. Цiллю такої полiтики Компанiї є уникнення 
будь-якої нерiвностi за гендерною, вiковою, статевою або iншою ознакою. Компанiя успiшно 
реалiзує таку полiтику та, як результат, має штат висококвалiфiкованих фахiвцiв у всiх сферах 
своєї дiяльностi. 
Компанiя не керується кодексом корпоративного управлiння та не застосовує кодекс 
корпоративного управлiння. 
 
Коригування iнформацiї з урахуванням консолiдацiї 
 
Станом на 31.12.2019 р. Компанiя є акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (iдентифiкацiйний код 01236070, 
мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., мiсто Покровськ, вулиця Захисникiв України, будинок 
31) з часткою в статутному капiталi 49,975480% номiнальною вартiстю 22 532 874,96 грн. 



Основним видом дiяльностi згiдно КВЕД є 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт. 
За перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 р., ПРАТ "АП "УКРБУД" отримало чистий збиток у 
розмiрi  9 473 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: чистий збиток у розмiрi  18 157 тисяч гривень). 
Поточнi зобов'язання ПРАТ "АП "УКРБУД"  перевищують його оборотнi активи станом на 31 
грудня 2019 р. на 4 576 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: на 216 тисяч гривень). Таке 
перевищення вiдноситься, головним чином, до короткострокових зобов'язань перед пов'язаними 
сторонами. 
Системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi, включеному у консолiдацiю, викладено в 
роздiлi "Корпоративне управлiння".  
Система управлiння ризиками на пiдприємствi, включеному у консолiдацiю, викладено в роздiлi 
"Ризики". 
Корпоративне управлiння ПРАТ "АП "УКРБУД" здiйснюється згiдно Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД".  
Органами управлiння ПРАТ "АП "УКРБУД" є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, 
Генеральний директор. 
Загальнi збори акцiонерiв проводяться щорiчно (в 2019 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулись 25.04.2019 р.) та за необхiднiстю (в 2019 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулись 18.11.2019 р.) Загальнi збори акцiонерiв скликаються та проводяться в порядку та 
строки, визначенi Статутом ПрАТ "АП "УКРБУД" та Законом України "Про акцiонернi 
товариства". Повiдомлення про пiдсумки голосування на Загальних зборах акцiонерiв 
оприлюднюються на власному веб-сайтi ПрАТ "АП "УКРБУД". Загальнi збори акцiонерiв 
можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi  цього товариства, крiм тих, що вiднесенi до 
виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом. 
Наглядова рада є одноосiбним органом - член Наглядової ради Баранов Сергiй Олександрович - 
представник акцiонера). Повноваження Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "АП 
"УКРБУД" та Законом України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради представляє 
iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв.  
Виконавчий орган є одноосiбним - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю ПРАТ "АП "УКРБУД". Повноваження Генерального директора визначенi Статутом 
ПрАТ "АП "УКРБУД" та Законом України "Про акцiонернi товариства". Генеральний директор 
вирiшує всi питання дiяльностi ПРАТ "АП "УКРБУД", крiм тих, що належать до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний 
Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та 
забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень. В 2019 роцi посаду Генерального 
директора ПРАТ "АП "УКРБУД" до 01.07.2019 р. включно обiймав Губарєв Володимир 
Миколайович, а з 02.07.2019 р. посаду Генерального директора Товариства обiймає Ачкасов 
Денис Володимирович, призначений на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол (рiшення) 
вiд 01.07.2019 р.). 
Стратегiя корпоративного управлiння та перспективи розвитку та удосконалення 
корпоративного управлiння: ПРАТ "АП "УКРБУД" повнiстю дотримується вимог чинного 
законодавства з питань корпоративного управлiння, слiдкує за змiнами та запроваджує їх у разi 
потреби. Правовi засади корпоративного управлiння, встановленi чинним законодавством, 
повнiстю задовольняють потреби ПРАТ "АП "УКРБУД" та забезпечують ефективне управлiння 
та контроль. 
 
Детальна iнформацiя про дiяльнiсть Компанiї в 2019 роцi, включаючи iнформацiю, розкриття 
якої передбачено "Методичними рекомендацiями зi складання звiту про управлiння", 
затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №982 вiд 07.12.2018р., викладена в 
"Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк", яка складена та розкрита 
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 



затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 
грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року 
за            № 2180/24712 (iз змiнами). 
Зазначений звiт оприлюднено в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв https://stockmarket.gov.ua/ 
та на власному сайтi компанiї http://donetsksteel.com.ua/. 
 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив 
даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента 
вiдсутнiй. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Протягом звiтного перiоду Емiтентом деривативи не укладались, правочини щодо похiдних 
цiнних паперiв не вчинялись. Товариство не розробляло та не здiйснювало полiтику щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 
операцiї хеджування. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають: 
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 
наступним фiнансовим ризикам:  
- кредитний ризик  
- ризик лiквiдностi  
- ринковий ризик. 
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 
невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 
договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фiнансовими активами. Максимальна сума 
кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового активу в звiтi про 
фiнансовий стан. 
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство не буде мати можливостi виконати свої 
фiнансовi зобов'язання в належнi строки. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю 
передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для 
виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i в 
надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв чи ризику нанесення 
шкоди репутацiї Товариства. 
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, процентнi 
ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових 
iнструментiв Товариства. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня 
ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi. У Товариства 
виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштiв у банках та 
кредитами, деномiнованими в iноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, 
деномiнованi цi операцiї, є долари США, євро та росiйськi рублi. Українське законодавство 
обмежує спроможнiсть хеджувати свiй валютний ризик, отже, Товариство не хеджує свiй 
валютний ризик. 



Детально про вплив цих ризикiв на дiяльнiсть та їх оцiнку зазначено в Примiтках до фiнансової 
звiтностi, складених вiдповiдно до МСФЗ. 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
При здiйсненнi корпоративного управлiння Компанiя керується Статутом. Власний Кодекс 
корпоративного управлiння не затверджувався. 
Основними принципами корпоративного управлiння Компанiї є: 
- рiвне ставлення до акцiонерiв; 
- дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Компанiї, закрiплених нормами та 
вимогами чинного законодавства України; 
- пiдтримка ефективної системи внутрiшнього контролю та аудиту; 
- ефективний контроль за менеджментом Компанiї з боку виконавчого органу; 
- пiдзвiтнiсть виконавчого органу Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв; 
- ефективна взаємодiя з працiвниками Компанiї у вирiшеннi соцiальних питань i 
забезпечення необхiдних умов працi; 
- визнання передбачених законом прав зацiкавлених осiб; 
- забезпечення iнформацiйної та фiнансової прозоростi Компанiї; 
- дотримання етичних норм дiлової поведiнки; 
- дотримання усiх норм чинного законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв Компанiї; 
- дотримання принципу нейтральностi щодо фiнансово-промислових груп, державних 
органiв, полiтичних партiй та об'єднань. 
Прiоритетом корпоративної поведiнки Компанiї є повага до прав та законних iнтересiв 
акцiонерiв, працiвникiв, контрагентiв, вiдкритiсть, а також забезпечення ефективної дiяльностi, 
фiнансової стабiльностi та прибутковостi. 
 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не приймав рiшення про добровiльне застосування кодексу корпоративного управлiння 
фондових бiрж, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. 
Товариство у своєї дiяльностi використовує принципи корпоративного управлiння, затвердженi 
рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги 
немає. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, яка визначена Законом України " 
Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та принципами корпоративного управлiння, 
затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955. Вiдхилень та/або фактiв прийняття 
рiшень про незастосування деяких положень принципiв корпоративного управлiння, 



затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955 не було. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 26.04.2019 
Кворум зборів 100 
Опис Наглядова рада (протокол № 24 вiд 10.04.2019 року.) прийняла рiшення 

про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства шляхом 
заочного голосування (опитування). 
Всiм акцiонерам Товариства були надiсланi питання порядку денного 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з проектами рiшень до них 
та отриманi їхнi вiдповiдi. 
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ): 
1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого 
органу Товариства за 2018 рiк. 
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства за 2018 рiк. 
3. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства 
за 2018 рiк. 
4. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi 
Товариства у 2018 роцi. 
5. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, iз зазначенням  характеру правочинiв та їх граничної 
сукупної вартостi. 
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв щодо переведедення боргу (замiни сторони у зобов'язаннi). 
 
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного 
були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно. 
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ: 
З питання № 1 порядку денного: 1. Затвердити звiт виконавчого органу 
Товариства за 2018 рiк. 
З питання № 2 порядку денного: 2. Затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства за 2018 рiк. 
З питання № 3 порядку денного: 3. Затвердити баланс (звiт про фiнансовий 
стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звiт про 
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) Товариства за 2018 рiк 
(Форма № 2), звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк (Форма № 3), звiт 
про власний капiтал за 2018 рiк (Форма № 4), примiтки до рiчної 
фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 
З питання № 4 порядку денного: 4. Збитки, отриманi Товариством за 
результатами дiяльностi у 2018 роцi у розмiрi 1 664 836 084,16 грн. (один 
мiльярд шiстсот шiстдесят чотири мiльйона вiсiмсот тридцять шiсть тисяч 
вiсiмдесят чотири гривнi 16 копiйок), покрити за рахунок прибуткiв 



майбутнiх перiодiв. 
З питання № 5 порядку денного:  
5.1. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, що додається. 
5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати нову 
редакцiю Статуту Товариства. 
5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть 
вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй 
редакцiї. 
З питання № 6 порядку денного:  
6.1. На пiдставi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
попередньо надати згоду Товариству на вчинення iз ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ 
"ПОКРОВСЬКЕ" (iдентифiкацiйний код 13498562), значних правочинiв 
протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення 
цими Загальними зборами, щодо яких Товариство придбаває вугiльну 
продукцiю за вiльними ринковими цiнами, граничною сукупною вартiстю 
всiх таких правочинiв не бiльш нiж 10 000 000 000,00 грн. (десять 
мiльярдiв гривень), без податку на додану вартiсть, а також реалiзовує 
вугiльну продукцiю за вiльними ринковими цiнами ПРИВАТНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00191075), граничною сукупною вартiстю 
всiх таких правочинiв не бiльш нiж 9 000 000 000 грн. (дев'ять мiльярдiв 
гривень), без податку на додану вартiсть, та ПРИВАТНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
"АЗОВСТАЛЬ" (iдентифiкацiйний код 00191158), граничною сукупною 
вартiстю всiх таких правочинiв не бiльш нiж 3 000 000 000 грн. (три 
мiльярда гривень), без податку на додану вартiсть. 
6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 6.1. цього 
рiшення. 
6.3. Для укладення та виконання значних правочинiв, на вчинення яких 
було надано Загальними зборами Товариства вiдповiдно до п. 6.1. цього 
рiшення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення 
Загальними зборами, Наглядовою радою або iншим органом управлiння 
Товариства. 
З питання № 7 порядку денного:  
7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних 
правочинiв щодо переведення боргу (замiни сторони у зобов'язаннi) 
граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльш нiж 10 000 
000 000,00 грн. (десять мiльярдiв гривень) у перiод до 22 квiтня 2020 року 
(включно). 
7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка 
виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Генеральним директором, укласти i пiдписати правочини, 
зазначенi у п. 7.1 цього Протоколу, з урахуванням умов, зазначених у 
цьому Протоколi, вносити змiни, пiдписувати пов'язанi з цим додатковi 
угоди, а також iншi документи, якi можуть бути необхiднi у зв'язку з 



пiдписанням вказаних вище правочинiв, на умовах визначених за своїм 
розсудом.  
 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 05.08.2019 
Кворум зборів 100 
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi на 

пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №33 вiд 
12.07.2019 року). 
Жодних пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного 
цих позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, у строки, якi встановленi 
для цього Законом України "Про акцiонернi товариства", не надходило. 
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ): 
1) Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її 
повноважень. 
2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3) Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв щодо вiдступлення прав вимоги (замiну 
сторони у зобов'язаннi). 
 
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного 
були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно. 
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ: 
 
З першого питання порядку денного: 
1.1. Обрати лiчильну комiсiю цих позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства у наступному складi: 
- Горболис Олександр Анатолiйович - Голова лiчильної комiсiї; 
- Биковський Станiслав Миколайович - Член лiчильної комiсiї; 
- Сухацький Артур Валентинович - Член лiчильної комiсiї. 
1.2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї одночасно iз 
закiнченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
З другого питання порядку денного: 
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 
- час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин. 
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються 
до Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства тiльки 
в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. 
Анонiмнi запитання не розглядаються. 
2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку: 
1) Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її 



повноважень. 
2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3) Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв щодо вiдступлення прав вимоги (замiну 
сторони у зобов'язаннi). 
2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням 
бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi 
Наглядовою радою Товариства. 
З третього питання порядку денного: 
3.1. На пiдставi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством (iдентифiкацiйний код - 
30939178; Новий кредитор) з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 
(iдентифiкацiйний код - 05393085; Кредитор) та ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНIПРОВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" (iдентифiкацiйний код - 05393043; 
Боржник) значних правочинiв щодо вiдступлення прав вимоги (замiну 
сторони у зобов'язаннi), згiдно яких Кредитор вiдступає на користь 
Товариства права вимоги до Боржника на загальну суму 8 320 570 034,69 
грн. (вiсiм мiльярдiв триста двадцять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят тисяч 
тридцять чотири гривнi 69 копiйок). 
3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка 
виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (укладання i пiдписання) вiд 
iменi Товариства правочинiв, якi зазначенi в пунктi 3.1. цього рiшення, на 
умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у 
цьому Протоколi, вносити змiни, пiдписувати пов'язанi з цим додатковi 
угоди (додатковi договори), а також iншi документи, якi можуть бути 
необхiднi у зв'язку з пiдписанням вказаних вище правочинiв, якi 
укладатимуться Товариством. 
3.3. Для укладення та виконання значних правочинiв, на вчинення яких 
було надано згоду позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства вiдповiдно до п. 3.1. цього рiшення, не вимагається прийняття 
будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства, Наглядовою радою Товариства або iншим органом управлiння 
Товариства. 

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

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше  



(зазначити) 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 
(зазначити) 

Необхiднiсть прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв щодо вiдступлення прав 
вимоги (замiну сторони у зобов'язаннi). 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  так 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

нi 



Інше (зазначити) д/в 
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 
вiдповiдно до вимог законодавства. 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв були проведенi вiдповiдно до вимог 
законодавства. 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 3 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) д/в 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: оцiнка комiтетiв не 
здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю комiтетiв Наглядової ради Товариства 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комiтети 
Наглядової ради Товариства не утворювалися 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада 
Незалежний член 

Так Ні 
Богданов Руслан 
Кябiрович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  
Юрченко Iван Юрiйович Член Наглядової ради  X 
Опис:  
Амiтан Олена Анатолiївна Член Наглядової ради  X 
Опис:  

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити) 
д/в 

X  

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше 
(зазначити) 

У звiтному 2019 року не вiдбувалося змiн у складi Наглядової ради 
ПРАТ "ДМЗ". Весь дiючий склад Наглядової ради Товариства був 
обраний рiшенням позачергових Загальних зборiв Товариства (протокол 
№ 26/18 вiд 11.09.2018 р.) 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства було проведено 29 засiдань для 
розгляду питань, що належать до її компетенцiї. 
Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звiтному перiодi, були: 
- органiзацiйнi питання щодо скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства; 
- прийняття рiшення про надання попереднього дозволу на укладення правочинiв позики 
(надання поворотної фiнансової допомоги) або пожертви (надання безповоротної фiнансової 
допомоги), укладання кредитного договору i договору застави майнових прав, договору про 
переведення боргу (замiни сторони у зобов'язанi); 
- вирiшення питання щодо участi Товариства у об'єднаннi; 
- надання дозволу щодо вiдчуження Товариством акцiй/ часток у статутному капiталi, якi 
належать Товариству на правi власностi; 
- вирiшення питання щодо вибору аудитора (аудиторської фiрми) для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства та затвердження результатiв конкурсу з 
вiдбору аудитора (аудиторської фiрми) та направлення рекомендацiй Загальним зборам 
акцiонерiв Товариства щодо призначення аудитора (аудиторської фiрми); 
- затвердження Порядку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства та Технiчного 
завдання на надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi; 
- питання, що вiдносяться до поточної дiяльностi Товариства, в т.ч. затвердження 
регулярної рiчної iнформацiї Товариства за 2018 рiк, встановлення розмiру винагороди 
Генерального директора, затвердження органiзацiйної структури Товариства. 
     Вiдповiдно до прийнятих Наглядовою радою рiшень за розглянутими питаннями 
Генеральному директору Товариству видавалися вiдповiднi дозволи та доручення, якi 



виконувалися належним чином. 
     За пiдсумками 2019 року Наглядовою радою Товариства розглянутi всi питання, що 
надiйшли, та за ними прийнятi вiдповiднi рiшення. Окремо слiд зазначити, що у звiтному перiодi 
Наглядова рада Товариства здiйснювала ефективний контроль за реалiзацiєю прийнятих рiшень 
щодо господарської дiяльностi Товариства. 
 
 
Як 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 

Інше 
(запишіть) 

розмiр винагороди членiв Наглядової ради встановлюється вiдповiдно до 
цивiльно-правових договорiв, умови яких затвердженi рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №26/18 
вiд 11.09.2018 р.) 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Генеральний Директор - Салєєв Iльдар 
Азiзюляєвич 

Загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства, 
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства 
згiдно норм Статуту. 

Опис Генеральний директор є одноособовим 
виконавчим органом Товариства та здiйснює 
свої повноваження одноосiбно 

 
Примітки 
Додаткова iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган емiтента 
 
 Дiючий склад Наглядової ради Товариства був обраний на позачергових Загальних 
зборах акцiонерiв ПРАТ "ДМЗ" 11 вересня 2018 року (Протокол № 26/18) в кiлькостi трьох 
фiзичних осiб: 
 - Юрченко Iван Юрiйович - представник акцiонера PRIVATE LIMITED LIABILITY 
COMPANY METINVEST B.V.; 
- Амiтан Олена Анатолiївна - представник акцiонера АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED); 
 - Богданов Руслан Кябiрович - представник акцiонера TREIMUR INVESTMENTS 
LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕТМЕТС ЛIМIТЕД). 
 Наглядова рада Товариства здiйснювала свою дiяльнiсть у межах компетенцiї, визначеної 
чинним законодавством України, Статутами ПРАТ "ДМЗ", якi були затвердженi рiшеннями: 
- позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 11 вересня 2018 року (Протокол  
№ 26/18); 
- позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 26 листопада 2018 року (Протокол 
№ 27/18); 
-      рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2019 року (Протокол б/н, 
зареєстрований в реєстрi приватного нотарiуса Київського мiського нотарiального округу 
Михайлової Н.О. за №№ 2172-2176). 
 У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства органiзовувала роботу щодо 



представлення iнтересiв акцiонерiв у перiодах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та у межах своєї компетенцiї контролювала та регулювала дiяльнiсть виконавчого 
органу Товариства - Генерального директора, в тому числi здiйснювала контроль виконання 
Генеральним директором рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради 
Товариства. 
 Вiдповiдно до Статуту ПРАТ "ДМЗ" (усiх редакцiй Статуту, якi дiяли протягом 2019 
року), усi рiшення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколами, якi пiдписуються 
присутнiми на засiданнi членами Наглядової ради Товариства. Рiшення Наглядовою радою 
приймалися як з iнiцiативи Генерального директора Товариства, так i за iнiцiативи Наглядової 
ради. 
 Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства було проведено 29 засiдань 
для розгляду питань, що належать до її компетенцiї. 
 Вiдповiдно до прийнятих Наглядовою радою рiшень за розглянутими питаннями 
Генеральному директору Товариству видавалися вiдповiднi дозволи та доручення, якi 
виконувалися належним чином. 
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є 
одноособовий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. Рiшення про створення 
колегiального виконавчого органу не приймалося.  
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

так 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 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

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 Ні 
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 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) д/в 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 



з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так ні так так 

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

ні так ні ні так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так ні ні так 

Статут та внутрішні 
документи 

ні ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  



Частіше ніж раз на рік  X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

д/в 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

остання перевiрка проводилась за результатами дiяльностi 2017 року. 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 ALTANA LIMITED (АЛТАНА 
ЛIМIТЕД) - пряме володiння 

228601 24,989999 

2 PRIVATE LIMITED LIABILITY 
COMPANY METINVEST B.V. - 

пряме володiння 

24321697 24,989999 

3 TREIMUR INVESTMENTS 1927377 24,989999 



LIMITED (ТРЕЙМУР 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) - пряме 

володiння 
4 МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД 

(пряме володiння) 
281104 24,989999 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

7 798 845 843 0 Обмеженя прав участi та 
голосування акцiонерiв на 

Загальних зборах акцiонерiв 
вiдсутнi. 

 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Посадовими особами органiв Товариства визнаються фiзичнi особи - Голова (у разi обрання) та 
члени Наглядової ради Товариства, особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного 
Виконавчого органу Товариства - Генеральний директор та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства 
(у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв).Члени Наглядової ради Товариства обираються 
акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльше нiж на 3 (три) 
роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової 
ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники 
акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Згiдно iз дiючою редакцiєю Статуту Товариства, яка 
була зареєстрована 27.05.2019 року, рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається 
без застосування кумулятивного способу голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Рiшення про вiдкликання або дострокове 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства у будь-який час. Будь-який член Наглядової Ради Товариства 
може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної iнiцiативи, 
повiдомивши письмово про таке рiшення Наглядову раду Товариства не менш нiж за два тижнi 
до дати складання повноважень.  У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх 
повноважень перестає вiдповiдати вимогам, встановленим статтею 531 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання 
вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству. Голова Наглядової ради Товариства (у разi 
обрання) та його Заступник (у разi обрання) можуть обиратися та вiдкликатися членами 
Наглядової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз числа обраних Вищим 
органом Товариства членiв Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства 
не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним 
директором Товариства. 
На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну 
квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора 
Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на 
керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або 
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи 
на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради 



Товариства. Повноваження особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора, 
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення 
особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про 
обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з 
особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi 
повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з моменту її 
обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, 
обрана на посаду Генерального директора Товариства здiйснює свої повноваження на пiдставi 
Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була 
обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття 
Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Генерального 
директора Товариства, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради 
Товариства. Наслiдком прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання 
особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої 
особи, розiрвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз 
Товариством. 
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Емiтента в 
разi їх звiльнення не передбаченi. 
 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження органiв управлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та 
Статутом Компанiї.  
У своїй дiяльностi вони керуються рекомендацiями НКЦПФР, наведеними у рiшеннi "Про 
затвердження Принципiв корпоративного управлiння" вiд 22.07.2014 № 955. 
Члени Наглядової ради в складi Наглядової ради здiйснюють захист прав акцiонерiв Товариства 
i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здiйснюють 
управлiння Товариством, а також контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу. 
Перелiк компетенцiй, прав та обовязкiв членiв наглядової ради визначенi Статутом Товариства 
та Законом України "Про акцiонернi товариства". 
Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом та здiйснює 
керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора 
Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй 
сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих 
органiв. Перелiк компетенцiй, прав та обовязкiв Генерального директора визначенi Статутом 
Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". 
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiя, наведена у роздiлi "Корпоративне управлiння" перевiрена зовнiшнiм аудитором. 
Незалежна думка зовнiшнього аудитора щодо:  
- опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
Емiтента;  
- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; 
- iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах Емiтента; 
- повноважень посадових осiб; 



- порядку призначення та звiльнення посадових осiб 
висловлена аудитором у Роздiлi "Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора 
щодо неї -  Звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за перiод дiяльностi 
01.01.2019-31.12.2019" Звiту незалежного аудитора. 
 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послгуи та державне ругулювання 
ринку фiнансових послуг", не розкривається, оскiлькi Емiтент не є фiнансовою установою. 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA 
LIMITED) 

228601 Британськi Вiргiнськi 
о-и, Cragmuir 
Chambers, Road 
Town, Tortola, British 
Virgin Islands, 
Британськi Вiргiнськi 
о-и, VG 1110, 
ВIРГIНСЬКI 
ОСТРОВИ (Брит.). 

1 948 931 576 24,989999 1 948 931 576 0 

PRIVATE LIMITED LIABILITY 
COMPANY METINVEST B.V. 

24321697 the Netherlands, 
`s-Gravenhage 
Nassaulaan 2 A, 
2514JS the 
Netherlands, 
`s-Gravenhage, 
НIДЕРЛАНДИ 

1 948 931 576 24,989999 1 948 931 576 0 

TREIMUR INVESTMENTS 
LIMITED (ТРЕЙМУР 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 

1927377 ВIРГIНСЬКI 
ОСТРОВИ (Брит.), 
Road Town, P.O. Box 
3175, Market Square, 
Yamraj Building 3rd 
floor, Road Town, P.O. 
Box3175 

1 948 931 576 24,989999 1 948 931 576 0 

МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ 
ЛТД 

HE 281104 КIПР, Лiмассол, Арх. 
Макарiу III, 155, 
ПРОТЕАС ХАУС, 5 
поверх, 3026 

1 948 931 576 24,989999 1 948 931 576 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
     

Усього 7 795 726 304 99,959996 7 795 726 304 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 7 798 845 843 0,01 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 
акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 
1) участь в управлiннi Товариством; 

2) участь у розподiлi прибутку Товариства, отримання 
дивiдендiв; 

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
Товариства в порядку, передбаченому Статутом 

Товариства; 
5) переважне право на придбання акцiй у процесi емiсiї 

Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття 
Загальними зборами акцiонерiв рiшення про 

невикористання такого права) у порядку, 
встановленому законодавством; 

6) вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим 
акцiонерам або третiм особам без згоди iнших 

акцiонерiв Товариства. Спадкоємцi (правонаступники) 
акцiонера мають право на акцiї, якi отримують у 

порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно 
вiд згоди iнших акцiонерiв Товариства; 

7) iншi права, передбаченi чинним законодавством 
України та Статутом. 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
1) додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 
2) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 

iнших органiв Товариства; 
3) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 
4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi тi, що пов'язанi iз майновою участю, а 
також оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом. 
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою 

договiр, яким, крiм iншого, встановити додатковi 

Емiтент не здiйснював публiчної 
пропозицiї.Акцiї емiтента не включенi 

до бiржового списку жодної бiржi. 



обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числi, 
але не виключно, обов'язок щодо участi у Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства, вiдповiдальнiсть за 

недотримання встановлених договором обов'язкiв. У 
разi укладення такого договору його копiя, засвiдчена 

нотарiально, має бути передана Товариству. 
 

Примітки: 

д/в 





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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11.10.2010 № 857/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA4000094395 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,01 7 798 845 
843 

77 988 458,4
3 

100 

Опис 

Акцiї iменнi простi. Форма випуску - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 7 798 845 843 шт. Номiнал одного цiнного паперу 0,01 грн. 
Процент в cтатутному капiталi емiтента 100,00%.  
Торгiвля акцiями простими iменними Емiтента, за даними наявними у Емiтента, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв 
лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах в 2019 роцi не було. 
Мета емiсiї та спосiб, в який здiйснювалась пропозицiя: емiсiю здiйснено в процесi створення Емiтента на пiдставi Установчого договору вiд 08 
серпня 2002 р. та рiшення Установчих зборiв (протокол № 1 вiд 08 серпня 2002 р.) 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". 
Додаткових емiсiй цiнних паперiв в звiтному перiодi не було та не планується. Дострокове погашення для акцiй не передбачене. 
 

 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Наймену
вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнаро
дний 

ідентифік
аційний 
номер 

Облігаці
ї 

(відсотк
ові, 

цільові, 
дисконт

ні) 

Номіналь
на 

вартість 
(грн.) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існуванн

я та 
форма 

випуску 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Процент
на ставка 

за 
облігація

ми (у 
відсотках

) 

Термін 
виплати 
проценті

в 

Сума 
виплач
еного 

процен
тного 
доходу 

у 
звітном

у 
періоді 
(грн) 

Дата 
погаш
ення 

обліга
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 
27.05.2010 31/2/10 ДКЦПФР UA400006

7417 
відсотко

ві 
1 000 140 000 Бездокум

ентарні 
140 000 0

00 
18 щокварта

льно 
0 01.06.2

015 



іменні 

Опис 

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 облiгацiями Емiтента, за даними наявними у Емiтента, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 
Iнформацiя про дострокове погашення не розкривається, оскiльки термiн погашення минув. Забезпечення третьою особою не здiйснювалось. 
 

22.07.2011 95/2/11 ДКЦПФР UA400012
5843 

відсотко
ві 

1 000 100 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

100 000 0
00 

16 щокварта
льно 

0 09.02.2
016 

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 облiгацiями Емiтента, за даними наявними у Емiтента, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 
Iнформацiя про дострокове погашення не розкривається, оскiльки термiн погашення минув. Забезпечення третьою особою не здiйснювалось. 
 

 



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

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.10.2010 № 857/1/10 UA4000094395 7 798 845 843 77 988 458,43 7 798 845 843 0 0 

Опис: 

Обмеження по голосуючим акцiям Емiтента, якi запровадженi судом або iншим уповноваженим державним органом вiдсутнi. 

 



 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 153 172 115 448 0 0 153 172 115 448 
  будівлі та споруди 30 862 33 437 0 0 30 862 33 437 
  машини та обладнання 29 662 26 218 0 0 29 662 26 218 
  транспортні засоби 91 661 54 668 0 0 91 661 54 668 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 987 1 125 0 0 987 1 125 
2. Невиробничого 
призначення: 

1 783 1 308 0 0 1 783 1 308 

  будівлі та споруди 1 675 1 253 0 0 1 675 1 253 
  машини та обладнання 22 3 0 0 22 3 
  транспортні засоби 64 41 0 0 64 41 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 22 11 0 0 22 11 
Усього 154 955 116 756 0 0 154 955 116 756 

Опис 

Станом на 31.12.2019р. на балансi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
облiковувалися засоби виробничого i невиробничого призначення. 
Частина основних виробничих активiв розташованi на тимчасово 
неконтрольованiй Україною територiї та в зонi проведення ООС на 
залишкову вартiсть яких нараховано резерв вiд зменшення корисностi 
вiдповiдно до МСФЗ 36 у сумi 1 285 282 тис. грн. Основнi засоби 
виробничого призначення числяться за залишковою вартiстю - 115 448 
тис.грн., що становить майже 99%. Активи невиробничого призначення 
( з урахуванням неконтрольованих) врахувуються за залишковою 
вартiстю - 1 308 тис.грн.  
Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни у складi основних 
засобiв: 
1. Виробничого призначення: 
         Група                            Надходження      Вибуття
     Нарахування зносу    
  
будiвлi та споруди                 3628                                        
(1053) 
виробниче обладнання   3010                                       (6180) 
транспортнi засоби                 703                   (26)                      
(37670) 
iнше                                              1964                     
(38)                      (1720) 
 
2. Невиробничого призначення: 
На основнi засоби, що знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй 
територiї, нараховане резерв пiд зменшення корисностi у сумi 1 285 282 
тис. грн. 
Вибуло основних засобiв у зв'язку з непридатнiстю до використання у 
сумi 9 тис. грн.: 



виробниче обладнання - 9 
Нараховане зносу у сумi 471 тис. грн.: 
будiвлi та споруди - 422 
виробниче обладнання - 10 
транспортнi засоби - 22 
iнше - 17 
Станом на 31.12 2019 основнi засоби мають вигляд: 
1. Виробничого призначення: 
         Група                           Первiсна вартiсть Знос
 Ступiнь зносу 
будiвлi та споруди           38783           (5346)    14 
виробниче обладнання         36525          (10307)    28 
транспортнi засоби            113186           (58518)    
52 
iнше                                         6540                  
(5415)    83 
2. Невиробничого призначення: 
 Група                            Первiсна вартiсть           
Знос Ступiнь зносу 
будiвлi та споруди                    7689                         (6 
436)    84 
виробниче обладнання       82                          (79)    
96 
транспортнi засоби                    213                         
(171)    80 
iнше                                                2 543          (2 
534)    99 
 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартiсть основних засобiв 
(включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї), вiдображена за 
справедливою (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї i становить 123 548 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: 158 
420 тисяч гривень).  
На 31 грудня 2019 р. основних засобiв переданих у заставу для 
забезпечення банкiвських кредитiв не має ( на 31 грудня 2018 р.: 108 
148 тисяч гривень). 
 
Протягом 2019 р. Товариство надавало та отримувало в  оренду 
примiщення, обладнання, транспорт, спецтехнiку та iнше майно. 
Договори, що мають довгостроковий термiн дiї з можливiстю 
дострокового розiрвання у будь-який час та за будь-яким приводом 
(або без приводу) вiдмовитися вiд  договору, сповiстивши Орендаря 
про свiй намiр вiдмовитися вiд договору.  
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 рiвня агресивностi середовища, в якому 
вони використовуються. 
Первiсна вартiсть 29 625 146 тис.грн. 
Ступiнь зносу 99,6%. 
Ступiнь використання - ведеться використання всiх об'єктiв основних 



засобiв iз максимально можливим навантаженням. 
 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

-24 488 727 -27 436 845 

Статутний капітал (тис.грн) 77 988 77 988 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

77 988 77 988 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до 
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 
07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний 
капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв 
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-24488727,000 тис.грн. ) менше скоригованого 
статутного капiталу (77988.000 тис.грн. ). 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 14 702 268 X X 
у тому числі:  
ТОВ "Сiверус" 23.07.2013 311 674 0 26.04.2020 
ПАТ "Банк Петрокомерц" (процедура 
лiквiдацiї) 

03.03.2016 33 770 27 07.04.2016 

Itineris Holding Limited 25.02.2008 175 533 6,5 31.12.2014 
ТОВ ФК "Приоритет" 23.07.2013 1 713 0 26.04.2020 
ТОВ ФК "Приоритет" 14.08.2012 1 299 920 0 26.04.2020 
ТОВ ФК "Приоритет" 14.06.2011 2 127 628 0 26.04.2020 
ТОВ ФК "Приоритет" 24.01.2008 221 342 0 26.04.2020 
ПАТ "Укрексiмбанк" 11.06.2013 453 398 7,64 01.12.2018 
ING Bank (реструктурiзацiя боргу) 28.06.2013 10 077 290 20 31.10.2018 
Зобов’язання за цінними паперами X 58 927 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 58 927 X X 

Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 54 570 0 08.06.2015 
Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 4 357 0 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 X 0 X X 



корпоративні права (за кожним 
видом): 
Податкові зобов'язання X 1 676 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 155 000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 17 526 672 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 32 444 543 X X 
Опис Iншi зобов'язання та забезпечення : 

Заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими 
коштами - 15 530 296 тис.грн 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги - 382 278 тис.грн.  
Поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування 
складає -25 154 тис.грн.  
Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 
складає - 6 946 тис.грн.  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
складає - 619 тис.грн. 
Поточнi забезпечення по втрачених активах - 485 456 тис.грн. 
Пенсiйнi зобов'язання - 94 502 тис.грн. 
Поточнi забезпечення складають на виплату невикористаних 
вiдпусток - 29 892 тис.грн. 
Заборгованiсть за договором переведення боргу -104 190 тис. 
грн. 
Податковий кредит - 146 740 тис.грн. 
Податкове зобов'язання - 669 995 тис.грн. 
Заборгованiсть з реструктурiзацiї  боргу за амортизованою 
вартiстю - 17 760 тис.грн. 
Забезпечення матерiального заохотчення-28 380 тис.грн. 
Заборгованiсть з iншими кредиторами складає 4 464тис.грн.  
 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 

продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Концентрат 

вугiльний К 
2 851 404,5 т 8874456 100 2849179,80 т 12846888 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Матерiальнi витрати 93,24 

2 Послуги зi збагачування 6,76 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. Тропiнiна, буд.7Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Правила ЦДЦП № 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон +38(044) 377-72-65 
Факс +38(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 прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНОСТЮ "ГЛОБАЛ 

КАСТОДIАН" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 37956893 
Місцезнаходження 01042, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

вул.Чигорiна, буд.18, оф.225 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №263421 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон +38(044) 277-23-52 
Факс +38(044) 528-75-31 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв- депозитарна дiяльнiсть 
депозитарної установи 



Опис ТОВ "Глобал Кастодiан" надає емiтенту 
послуги зi зберiгання цiнних паперiв. 

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

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 
заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, д/в р-н, м.Київ, 

вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон +38(044) 287-56-70 
Факс +38(044) 287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звiтностi до НКЦПФР 

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

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 
заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, д/в р-н, м.Київ, 

вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон +38(044) 287-56-70 
Факс +38(044) 287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасникiв фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої 
iнформацiї 

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 
Місцезнаходження 04070, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. 

Андрiївська, буд 4 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ 294710 



діяльності 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015 
Міжміський код та телефон +38(044)231-70-00 
Факс +38(044)231-71-00 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв- депозитарна дiяльнiсть 
зберiгача цiнних паперiв 

Опис АТ "ПУМБ" здiйснює професiйну 
дiяльнiсть на фондовому ринку - 
депозитарну дiяльнiсть. 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 
ФIРМА "МАРУШКО ТА ПАРТНЕРИ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 42465958 
Місцезнаходження 01042, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

бульвар Лесi Українки, буд. 36 Б, кв. 
172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон +38(068)506-25-25 
Факс д/в 
Вид діяльності ДIяльнiсть у сферi права 
Опис консультацiї та висновки з питань 

українського законодавства, включно з 
податковим, корпоративним, 
фiнансовим, страховим, трудовим, 
антимонопольним, конкурентним та 
договiрним законодавством; 
пiдготовка та аналiз юридичних 
документiв, включно з контрактами, 
положеннями, угодами, заявами та 
iншими необхiдними документами. 
 

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

HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL 
LLP (ХОГАН ЛОВЕЛЛС 

IНЕТРНЕШНЛ ТОО) 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи Acc. numbe 
Місцезнаходження д/в, Atlantic HouseHolborn 

ViaductLondon EC1A 2FG, д/в р-н, д/в, 
д/в 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію д/в 



або інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон +44(20) 7296 2000 
Факс +44(20) 7296 2001 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 
Опис Представлення iнтересiв Товариства в 

арбiтражному провадженнi в 
Лондонському ЛСМА; консультування 
стосовно захисту в Арбiтражi 
(Лондонському ЛСМА). 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 13490997 
Місцезнаходження 69005, Україна, Запорізька обл., д/в р-н, 

м. Запорiжжя, вул. Перемоги, буд. 97А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ 584189 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.05.2011 
Міжміський код та телефон +38(044)520-22-20 
Факс д/в 
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя. Перестрахування. 
Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

Опис Страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30968986 
Місцезнаходження 01011, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. 

Рибальська, буд. 22 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ 522516 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО 
ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ 
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014 
Міжміський код та телефон +38(044)499-77-61 
Факс +38(044)499-77-60 
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя. Перестрахування. 
Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв  



Опис Страхування здоров'я, працездатностi 
застрахованих осiб - працiвникiв 
Товариства 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ 
ГРАНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775 
Місцезнаходження 69118, Україна, Запорізька обл., д/в р-н, 

м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд.15, 
кв. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4126 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008 
Міжміський код та телефон +38(095)230-15-35 
Факс д/в 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Надає Емiтенту аудиторськi послуги з 
перевiрки фiнансової звiтностi за 2019 
рiк та з висловлення думки щодо 
iнформацiї та перевiрки iнформацiї 
згiдно з вимогами Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв. Факторiв, якi можуть 
вплинути на незалежнiсть аудитора вiд 
Емiтента немає. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 
 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

Національної 
комісії з 

цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 26.04.2019 рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв 

10 000 000 9 905 790 100,95 переведення боргу 
(замiна сторони у 

зобов'язаннi) 

07.05.2019 http://dmz.donetskste
el.com.ua/ 

Опис: 
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДМЗ" прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
ПРАТ "ДМЗ" у ходi поточної господарської дiяльностi у перiод до 22.04.2020 року (включно). Характер правочинiв - правочини щодо переведення боргу (замiна сторони у 
зобов'язаннi), гранична сукупна вартiсть правочинiв 10 000 000 000,00 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПРАТ "ДМЗ" за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100.95%. Вартiсть активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9 905 790 000,00 грн. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах, - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 7 798 845 843 шт., "проти" - 0 шт. 



2 26.04.2019 рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв 

10 000 000 9 905 790 100,95 придбання вугiльної 
продукцiї 

07.05.2019 http://dmz.donetskste
el.com.ua/ 

Опис: 
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДМЗ" прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв iз ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (iдентифiкацiйний код 13498562), якi можуть вчинятися ПРАТ "ДМЗ" у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, тобто до 26.04.2020 року. Характер правочинiв - придбання вугiльної 
продукцiї за вiльними ринковими цiнами, гранична сукупна вартiсть правочинiв 10 000 000 000,00 гривень, без податку на додану вартiсть. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100.95%. Вартiсть активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9 905 790 000,00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для 
участi у загальних зборах, - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 7 798 845 843 шт., "проти" - 0 шт. 

3 26.04.2019 рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв 

9 000 000 9 905 790 90,86 реалiзацiя вугiльної 
продукцiї 

07.05.2019 http://dmz.donetskste
el.com.ua/ 

Опис: 
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДМЗ" прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв iз ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00191075), якi можуть вчинятися ПРАТ "ДМЗ" у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, тобто до 26.04.2020 року. Характер правочинiв - реалiзацiя вугiльної 
продукцiї за вiльними ринковими цiнами, гранична сукупна вартiсть правочинiв 9 000 000 000,00 гривень, без податку на додану вартiсть. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 90.86%. Вартiсть активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 9 905 790 000,00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у 
загальних зборах, - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 7 798 845 843 шт., "проти" - 0 шт. 

4 26.04.2019 рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв 

3 000 000 9 905 790 30,29 реалiзацiя вугiльної 
продукцiї 

07.05.2019 http://dmz.donetskste
el.com.ua/ 

Опис: 
26.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ДМЗ" прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв iз ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" (iдентифiкацiйний код 00191158), якi можуть вчинятися ПРАТ "ДМЗ" у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, тобто до 26.04.2020 року. Характер правочинiв - реалiзацiя вугiльної 
продукцiї за вiльними ринковими цiнами, гранична сукупна вартiсть правочинiв 3 000 000 000,00 гривень, без податку на додану вартiсть. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 30.29%. Вартiсть активiв ПРАТ "ДМЗ" за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 9 905 790 000,00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у 
загальних зборах, - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 7 798 845 843 шт., "проти" - 0 шт. 

5 05.08.2019 позачерговi Загальнi 
збори акцiонерiв 

8 320 570,03 9 905 790 83,997 вiдступлення прав 
вимоги (замiну 

сторони у 
зобов'язаннi) 

05.08.2019 http://dmz.donetskste
el.com.ua/ 

Опис: 
05.08.2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у перiод до 05.08.2020 року (включно). Характер правочинiв - правочини щодо вiдступлення прав вимоги 
(замiну сторони у зобов'язаннi), гранична сукупна вартiсть правочинiв 8 320 570 034,69 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 83,9970%. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9 905 790 000,00 грн. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах, - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 7 798 845 843 шт., "проти" - 0 шт. 





КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

Територія Донецька область, м.Красноармiйськ за КОАТУУ 1413200000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10 

Середня кількість працівників: 294 
Адреса, телефон: 85300 мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106 а, +38(06239) 20-50-0 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 204 326 1 649 
    первісна вартість 1001 4 830 5 010 5 038 
    накопичена амортизація 1002 ( 4 626 ) ( 4 684 ) ( 3 389 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 465 6 792 1 491 173 
Основні засоби 1010 154 955 116 756 1 424 626 
    первісна вартість 1011 29 620 486 29 625 146 29 792 158 

    знос 1012 
( 29 465 531 

) 
( 29 508 390 

) 
( 28 367 532 

) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 339 264 327 860 351 466 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 786 585 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 497 888 1 238 319 3 268 914 
    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 36 217 37 506 744 867 
Виробничі запаси 1101 9 404 9 360 359 133 
Незавершене виробництво 1102 0 0 22 382 
Готова продукція 1103 19 250 22 904 335 216 
Товари 1104 7 563 5 242 28 136 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 36 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 5 082 742 2 777 903 2 243 334 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 540 165 208 025 464 657 
    з бюджетом 1135 131 691 68 046 39 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 960 960 0 
    з нарахованих доходів 1140 5 988 5 988 5 988 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 241 228 3 417 849 914 143 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 364 192 175 981 2 439 743 
Готівка 1166 0 0 164 
Рахунки в банках 1167 364 192 175 981 2 439 579 
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 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 4 365 26 199 154 989 
Усього за розділом II 1195 9 406 588 6 717 497 6 967 796 
    III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 1 314 0 0 

Баланс 1300 9 905 790 7 955 816 10 236 710 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 77 988 77 988 77 988 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 253 550 36 057 206 900 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 19 497 19 497 19 497 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -27 787 880 -24 622 269 -25 166 455 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 -27 436 845 -24 488 727 -24 862 070 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 96 466 94 502 108 179 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 17 538 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 114 004 94 502 108 179 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 1 394 685 2 080 193 2 748 327 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 18 183 165 12 698 761 18 397 227 
    товари, роботи, послуги 1615 627 374 382 278 1 572 133 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 692 1 676 59 811 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 24 189 25 154 30 264 
    розрахунками з оплати праці 1630 5 583 6 946 16 463 
    одержаними авансами 1635 6 214 619 76 450 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 515 607 543 727 3 948 822 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 16 470 122 16 610 687 8 141 104 
Усього за розділом IІІ 1695 37 228 631 32 350 041 34 990 601 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 9 905 790 7 955 816 10 236 710 
Примітки: Цей баланс (Звiт про фiнансовий стан) як складова окремої фiнансової звiтностi був складений 
згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства України.  
Основа складання фiнансової звiтностi, основнi принципи облiкової полiтики, розкриття статей балансу 
та iншу iнформацiю, що вимагають застосованi МСФЗ, наведено у ПРИМIТКАХ ДО ОКРЕМОЇ 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. 



 
 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 12 852 893 12 329 426 

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 ( 8 874 382 ) ( 6 746 778 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 3 978 511 5 582 648 

    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 1 244 292 916 517 
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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 332 349 ) ( 369 939 ) 
Витрати на збут 2150 ( 74 242 ) ( 251 229 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 417 403 ) ( 1 081 958 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 398 809 4 796 039 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 4 034 105 775 688 
Інші доходи 2240 12 557 18 984 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 5 283 930 ) ( 8 216 642 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 11 626 ) ( 25 536 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 149 915 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 2 651 467 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 786 585 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 936 500 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 2 651 467 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 54 914 
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 11 618 21 778 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 11 618 76 692 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 11 618 76 692 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 948 118 -2 574 775 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 8 282 687 6 293 865 
Витрати на оплату праці 2505 206 042 310 798 
Відрахування на соціальні заходи 2510 27 054 36 553 
Амортизація 2515 47 494 31 221 
Інші операційні витрати 2520 2 702 267 2 281 830 
Разом 2550 11 265 544 8 954 267 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Примiтки: Цiй Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) як складова окремої 
фiнансової звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на 
пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства 
України.  
Основа складання фiнансової звiтностi, основнi принципи облiкової полiтики, розкриття статей Звiту про 
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) та iншу iнформацiю, що вимагають застосованi МСФЗ, 
наведено у ПРИМIТКАХ ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 р. 
 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

 
 

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

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 17 460 112 9 514 224 
Повернення податків і зборів 3005 0 84 821 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 520 269 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 801 32 282 
Надходження від повернення авансів 3020 191 4 286 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 1 674 8 001 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 300 0 
Надходження від операційної оренди 3040 261 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 319 473 358 632 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 806 529 ) ( 2 023 474 ) 
Праці 3105 ( 164 046 ) ( 268 439 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 594 ) ( 47 141 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 131 155 ) ( 656 875 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1 089 010 ) ( 586 829 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 42 145 ) ( 70 046 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9 804 893 ) ( 5 115 512 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5 593 ) ( 33 136 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 66 812 ) ( 35 928 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 237 842 ) ( 676 182 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 589 868 1 145 828 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 50 99 
    необоротних активів 3205 1 091 26 219 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 14 717 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 4 904 058 567 495 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 130 000 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 15 229 ) ( 9 507 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 5 176 617 ) ( 2 479 825 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -271 930 -1 765 519 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 155 000 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 4 550 483 ) ( 1 300 983 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 073 228 ) ( 150 110 ) 
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 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 468 711 -1 451 093 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -150 773 -2 070 784 
Залишок коштів на початок року 3405 364 192 2 439 743 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -37 438 -4 767 
Залишок коштів на кінець року 3415 175 981 364 192 

Примітки: Цей Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), як складова окремої фiнансової 
звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства України.  
Ряд. 3095 "Iншi надходження" загальною сумою 319473 тисячi гривень мiстить надходження вiд 
перерахування грошових коштiв по договору про переведення боргу, повернення пiдзвiтних сум, 
вiдсоткiв банку по строковим депозитам, оплати надмiрно стягнутих коштiв виконавчими органами та 
iншi надходження. 
 
Ряд.3190 "Iншi витрачання" загальною сумою 237 842 тисячi гривень мiстять сплати зi страхування, 
витрати на купiвлю-продаж валюти, сплати за пов'язану сторону згiдно договору поруки тi iншi 
витрачання. 



 
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi пов'язаний з фiнансовими зобов'язаннями, про якi йдеться 
у Примiтцi 12 ПРИМIТОК ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019р. 
 
Ряд. 3230 Надходження вiд погашення позик - 4 904 058 тис. грн. та ряд. 3275 Витрачання на надання 
позик - 5 176 617 тис. грн. надання та повернення зворотної фiнансової допомоги пов'язаним сторонам. 
 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
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Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 
4000 77 988 253 550 0 19 497 -27 787 880 0 0 -27 436 84

5 
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 77 988 253 550 0 19 497 -27 787 880 0 0 -27 436 84
5 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 936 500 0 0 2 936 500 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 11 618 0 0 11 618 

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 11 618 0 0 11 618 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

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 -217 493 0 0 217 493 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -217 493 0 0 3 165 611 0 0 2 948 118 

Залишок на кінець року  
4300 77 988 36 057 0 19 497 -24 622 269 0 0 -24 488 72

7 
Примітки: Цей Звiт про власний капiтал, як складова окремої фiнансової звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi (МСФЗ) на пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства України.  
Розкриття iнформацiї про складовi власного капiталу на кiнець звiтного року наведено у Примiтцi 10 ПРИМIТОК ДО ОКРЕМОЇ  ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. 
 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 



 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

Територія Донецька область, Донецьк за КОАТУУ 1410100000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10 

Середня кількість працівників: 519 
Адреса, телефон: 85300 мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106 а, +38(06239) 20-50-0 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Консолідований баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 240 326 1 698 
    первісна вартість 1001 4 958 5 010 5 166 
    накопичена амортизація 1002 ( 4 718 ) ( 4 684 ) ( 3 468 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 771 6 792 1 491 173 
Основні засоби 1010 236 338 116 756 1 469 476 
    первісна вартість 1011 35 173 744 29 625 146 29 900 088 

    знос 1012 
( 34 937 406 

) 
( 29 508 390 

) 
( 28 430 612 

) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 0 16 570 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 305 073 305 072 305 881 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 786 585 1 769 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 1065 0 0 0 



резервних фондах 
Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 545 422 1 232 101 3 269 997 
    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 50 388 37 506 757 656 
Виробничі запаси 1101 23 575 9 360 371 922 
Незавершене виробництво 1102 0 0 22 382 
Готова продукція 1103 19 250 22 904 335 216 
Товари 1104 7 563 5 242 28 136 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 36 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 5 090 732 2 777 903 2 258 333 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 541 504 208 025 467 178 
    з бюджетом 1135 131 691 68 046 39 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 960 0 
    з нарахованих доходів 1140 5 988 5 988 5 988 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 241 493 3 417 849 914 270 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 364 473 175 981 2 439 813 
Готівка 1166 0 0 164 
Рахунки в банках 1167 364 473 175 981 2 439 649 
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 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 4 369 26 199 155 002 
Усього за розділом II 1195 9 430 638 6 717 497 6 998 315 
    III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 1 314 0 0 

Баланс 1300 9 977 374 7 949 598 10 268 312 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 77 988 77 988 77 988 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 278 215 24 219 206 900 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 20 941 19 497 20 941 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -27 788 459 -24 616 649 -25 162 467 



Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Неконтрольована частка 1490 11 278 0 0 
Усього за розділом I 1495 -27 400 037 -24 494 945 -24 856 638 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 562 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 106 459 94 502 117 925 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 17 538 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 124 559 94 502 117 925 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 1 394 685 2 080 193 2 748 327 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 18 183 165 12 698 761 18 397 227 
    товари, роботи, послуги 1615 635 396 382 278 1 574 214 
    розрахунками з бюджетом 1620 3 914 1 676 62 981 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 25 552 25 154 31 428 
    розрахунками з оплати праці 1630 10 751 6 946 20 819 
    одержаними авансами 1635 6 228 619 76 450 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 522 529 543 727 3 953 681 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 16 470 632 16 610 687 8 141 898 
Усього за розділом IІІ 1695 37 252 852 32 350 041 35 007 025 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 9 977 374 7 949 598 10 268 312 
Примітки: Цей баланс (Звiт про фiнансовий стан) як складова консолiдованої фiнансової звiтностi був 
складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства України.  
 



Основа складання фiнансової звiтностi, основнi принципи облiкової полiтики, розкриття статей балансу 
та iншу iнформацiю, що вимагають застосованi МСФЗ, наведено у ПРИМIТКАХ ДО 
КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 
р. 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 12 852 893 12 570 337 

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 ( 8 874 382 ) ( 6 993 363 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 3 978 511 5 576 974 

    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 1 244 292 915 915 
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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 332 349 ) ( 378 181 ) 
Витрати на збут 2150 ( 74 242 ) ( 251 228 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 417 403 ) ( 1 086 248 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 398 809 4 777 232 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 4 034 105 775 688 
Інші доходи 2240 12 557 7 187 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 5 283 930 ) ( 8 217 773 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 5 788 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 11 626 ) ( 19 150 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 144 127 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 2 676 816 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 786 585 6 268 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 930 712 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 2 670 548 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 101 692 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 -429 0 

Інший сукупний дохід 2445 -25 191 34 056 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -25 620 135 748 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 8 599 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -25 620 127 149 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 905 092 -2 543 399 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 8 282 687 6 396 715 
Витрати на оплату праці 2505 206 042 408 895 
Відрахування на соціальні заходи 2510 27 054 58 033 
Амортизація 2515 47 494 58 067 
Інші операційні витрати 2520 2 702 267 2 295 513 
Разом 2550 11 265 544 9 217 223 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 7 798 845 843 7 798 845 843 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 7 798 845 843 7 798 845 843 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,375788 -0,342429 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,375788 -0,342429 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Цей Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) як складова консолiдованої 
фiнансової звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на 
пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства 
України.  
 
Основа складання фiнансової звiтностi, основнi принципи облiкової полiтики, розкриття статей Звiту про 
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)  та iншу iнформацiю, що вимагають застосованi МСФЗ, 
наведено у ПРИМIТКАХ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 р. 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 17 460 112 9 774 712 
Повернення податків і зборів 3005 0 84 821 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 520 269 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 801 67 134 
Надходження від повернення авансів 3020 191 5 304 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 1 674 8 001 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 300 215 
Надходження від операційної оренди 3040 261 42 
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 319 473 360 188 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 806 529 ) ( 2 048 244 ) 
Праці 3105 ( 164 046 ) ( 343 748 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 594 ) ( 68 174 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 131 155 ) ( 700 684 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1 089 010 ) ( 610 744 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 42 145 ) ( 89 940 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9 804 893 ) ( 5 224 144 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5 593 ) ( 33 136 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 66 812 ) ( 35 928 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 237 842 ) ( 682 160 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 589 868 1 164 468 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 50 99 
    необоротних активів 3205 1 091 26 113 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 14 717 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 4 904 058 567 495 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 130 000 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 9 507 ) 
    необоротних активів 3260 ( 15 229 ) ( 18 323 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 5 176 617 ) ( 2 479 825 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 281 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -272 211 -1 783 948 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 155 000 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 4 550 483 ) ( 1 300 983 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 073 228 ) ( 150 110 ) 
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 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 468 711 -1 451 093 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -151 054 -2 070 573 
Залишок коштів на початок року 3405 364 473 2 439 813 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -37 438 -4 767 
Залишок коштів на кінець року 3415 175 981 364 473 

Примітки: Цей Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), як складова консолiдованої 
фiнансової звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) на 
пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО)  та вiдповiдно до законодавства 
України. 
 
Ряд. 3095 "Iншi надходження" загальною сумою 319 473 тисячi гривень мiстять надходження вiд 
повернення пiдзвiтних сум, купiвлi-продажу валюти, оплати надмiрно стягнутих коштiв виконавчими 
органами та iншi надходження. 
 
Ряд.3190 "Iншi витрачання" загальною сумою 237 842 тисячi гривень мiстять витрати на купiвлю-продаж 
валюти, сплати за пов'язану сторону згiдно договору поруки, за  рiшенням суду тi iншi витрачання. 



 
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi пов'язан з фiнансовими зобов'язаннями, про якi йдеться у 
Примiтцi 12 ПРИМIТОК ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 р 
 
 
Ряд. 3230 Надходження вiд погашення позик - 4 904 058 тис. грн. та ряд. 3275 Витрачання на надання 
позик - 5 176 617 тис. грн. надання та повернення зворотної фiнансової допомоги пов'язаним сторонам. 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 30939178 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2019 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

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

Залишок на початок року 
4000 77 988 278 215 0 20 941 -27 788 

459 
0 0 -27 411 3

15 
11 278 -27 400 0

37 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 77 988 278 215 0 20 941 -27 788 
459 

0 0 -27 411 3
15 

11 278 -27 400 0
37 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 930 71
2 

0 0 2 930 712 0 2 930 712 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 11 618 0 0 11 618 0 11 618 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



спільних підприємств  
Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 11 618 0 0 11 618 0 11 618 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 -24 666 0 -1 444 579 0 0 -25 531 -11 278 -36 809 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  
4290 0 -229 33

0 
0 0 228 901 0 0 -429 0 -429 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   
4295 0 -253 99

6 
0 -1 444 3 171 81

0 
0 0 2 916 370 -11 278 2 905 092 

Залишок на кінець року  
4300 77 988 24 219 0 19 497 -24 616 

649 
0 0 -24 494 9

45 
0 -24 494 9

45 
Примітки: Цей Звiт про власний капiтал, як складова консолiдованої фiнансової звiтностi був складений згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 



звiтностi (МСФЗ) на пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та вiдповiдно до законодавства України.  
Розкриття iнформацiї про складовi власного капiталу на кiнець звiтного року наведено у Примiтцi 10 ПРИМIТОК ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ  
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI компанiї за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. 
 
Керівник    Салєєв Iльдар Азiзюляєвич 
 
Головний бухгалтер   Тiмшина Iрина Серафимiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 
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1. Загальна iнформацiя 
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -  МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" (далi - Компанiя або ПРАТ "ДМЗ") - це юридична особа, зареєстроване в Українi. Дата 
державної реєстрацiї - 09.08.2002р.  
  
Мiсцезнаходження Компанiї: вул. Торгiвельна, 106А,  м. Покровськ, Донецька область, 
Україна. 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть у галузi виробництва концентрату коксiвного вугiлля на 
давальницьких умовах. 
Основний вид дiяльностi - виробництво чавуну, сталi та феросплавiв. 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанiї працювало близько 294 осiб (на 31 грудня 2018 р.:519 
осiб). 
На 31 грудня 2019 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -  
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" має 1 фiлiю:  
 "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" ПРАТ "ДМЗ" розташована за адресою: 
Донецька обл., Покровський район, с.Сергiївка (Сергiївська с/р),  пров. Верхнiй, 44. 
        дочiрнi пiдприємства: 



ТОВ "Група Енерго", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  
м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 99%.  
ТОВ "ШСК "Донецкшахтопроходка", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,              
м.Донецьк, вул. Павших Комунарiв 102а.  Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 92%. 
ПРАТ "Донецький металургiйний завод", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  
м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А.  Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 48%. 
ПРАТ "Макiївський коксохiмiчний завод", зареєстроване за адресою: Донецька область м. 
Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 73%. 
ПРАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод", зареєстроване за адресою: Донецька область м. 
Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 91%. 
ПРАТ "Макiївкокс", зареєстроване за адресою: Донецька область  м. Покровськ, вул. 
Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 97%. 
асоцiйоване  пiдприємсво: 
         ПРАТ "АП "УКРБУД", зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Захисникiв України, буд. 31. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 49,9755%. 
Iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiя не має.  
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ТОВ "Група Енерго", ТОВ "ШСК" 
Донецькшахтопроходка", ПРАТ "Донецький металургiйний завод", ПРАТ "Макiївський 
коксохiмiчний завод", ПРАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод", ПРАТ "Макiївкокс",  вона не 
має iстотного контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, 
господарської та комерцiйної дiяльностi даних пiдприємств. 
Органами управлiння Компанiї є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,  Генеральний 
директор. Виконавчим органом є Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Компанiї. Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, 
що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Нагляд за 
дiяльнiстю Генерального директора здiйснює Наглядова рада, члени якої обираються 
загальними зборами акцiонерiв Компанiї у вiдповiдностi до чинного законодавства. 
Станом на 31 грудня 2019 та  31 грудня 2018 р. власниками акцiй Компанiї є юридичнi особи 
нерезиденти: 
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) - 24,99% акцiй Компанiї,  
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. - 24,99% акцiй Компанiї,  
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) - 24,99% акцiй 
Компанiї,  
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД - 24,99% акцiй Компанiї. 
Кiнцевий бенефiциарний власник вiдсутнiй, тому що серед власникiв вiдсутнi фiзичнi особи, якi 
володiють 25 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу. 
 
 б)    Операцiйне середовище та економiчна ситуацiя 
 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Економiчна ситуацiя в Українi iстотно 
погiршилася у 2014-2016 рр. внаслiдок вiйськової напруженностi на сходi України. Збройний 
конфлiкт, що почався навеснi 2014, i ще не закiнчений; частини Донецької та Луганської 
областей знаходяться на територiї, непiдконтрольнiй українськiй владi, i українська влада в 
даний час не має можливостi повною мiрою забезпечити застосування українського 
законодавства на територiї даних областей. Всi виробничi потужностi Компанiї розташованi на 
територiї, пiдконтрольнiй українськiй владi, але географiчно наближенiй до зони конфлiкту. 
Кiнцевий результат вищезазначених подiй важко спрогнозувати, однак вони можуть мати 
подальший суттєвий негативний вплив на українську економiку. 
В 2018 - 2019 р. в економiцi України спостерiгається вiдновлення загальної макроекономiчної 
стабiльностi, що супроводжується структурними реформами, зростанням iнвестицiй в 
вiтчизняну економiку, зростанням купiвельної спроможностi населення, розвитком 



агропромислового сектору, активiзацiєю будiвництва та покращенням ситуацiї на зовнiшнiх 
ринках. ВВП продовжує рост на 3,3 % у 2019 як i у 2018 у порiвняннi з минулим роком. 
 
Крiм того вiдбулися позитивнi зрушення в монетарнiй полiтицi. Нацiональний банк України 
("НБУ") провiв ряд заходiв по врегулюванню ситуацiї на фiнансовому ринку, якi були 
спрямованi, окрiм iншого, на стримування рiвня iнфляцiї. В 2019 роцi iндекс iнфляцiї України 
сповiльнився до рiвня 4,1%  (в порiвняннi з 9,8% у 2018 роцi), що дозволило НБУ розпочати 
полiтику зниження ефективної облiкової ставки пiсля тривалого перiоду її зростання - з 18 % у 
вереснi 2019 до 13,5% у груднi 2019 i до 11% у сiчнi 2020. 
 
Протягом 2018-2019 рокiв НБУ здiйснив ряд крокiв щодо пом'якшення валютних обмежень, якi 
були запровадженi протягом 2014 - 2015 рокiв. Зокрема, обов'язкова частка продажу надходжень 
в iноземнiй валютi на мiжбанкiвському ринку зменшилась з 50% до 30%, починаючи з 1 березня 
2019 року,  а починаючи з 20 червня 2019 року її було скасовано. В додаток до цього, 
нормативний перiод розрахункiв за операцiями, здiйснених в iноземнiй валютi, зрiс з 180 днiв до 
365 днiв, починаючи з 16 травня 2019. 
 
Україна продовжує утримувати активну позицiю на мiжнародних ринках боргового капiталу. 
Протягом 2018 - 2019 рокiв Україна не лише випустила кiлька траншiв єврооблiгацiй, 
деномiнованих у доларах США , але й випустила свiй перший за останнi 15 рокiв транш в євро. 
Крiм того, у травнi 2019 року Clearstream, мiжнародний центральний депозитарiй цiнних паперiв 
Deutsche B?rse Group, вiдкрив рахунок у НБУ, що полегшило доступ мiжнародних iнвесторiв до 
облiгацiй внутрiшнього державного боргу, покращило стiйкiсть портфеля державного боргу за 
рахунок збiльшення його гривневої частки та сприятливо вплинуло на приплив iноземної 
валюти в країну.  
Спалах захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 призвiв до введення карантину та 
рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн, включаючи найпотужнiшi 
економiки свiту.  
Це у свою чергу призвело до скорочення активностi у певних секторах економiки (особливо у 
сферi надання послуг), знизило попит на певнi товари та послуги та збiльшило ризики 
сповiльнення економiчного зростання та рецесiї у ключових економiках свiту зi всiма 
негативними наслiдками 
У комбiнацiї iз початком цiнової вiйни на ринку нафти, це призвело до рiзкого падiння на 
фiнансових ринках та зниження вартостi багатьох активiв.  
Крiм того спалах цього захворювання може потенцiйно призвести до порушення логiстичних 
ланцюжкiв поставок та зменшення виробництва певної продукцiї 
У вiдповiдь на потенцiйно загрозу, яку коронавiрус становить для життя громадян, українська 
влада також вжила ряд заходiв щодо стримування спалаху, ввiвши обмеження на пересування 
людей в межах країни, "закриття" мiст в регiонах, якi  постраждали вiд спалаху, припинення 
регулярного мiжнародного пасажирського авiасполучення з Україною, а також тимчасове 
обмеження на в'їзд до країни iноземних громадян. Деякi пiдприємства  запровадили вiддалений 
режим роботи для соцiального дистанцiювання своїх спiвробiтникiв. Частка пiдприємств 
скоротили або тимчасово призупинили дiловi операцiї. 
Бiльш широкi потенцiйнi економiчнi наслiдки цих подiй включають в себе: 
o порушення бiзнес-операцiй i економiчної активностi в Українi з каскадним впливом як на 
iноземнi, так i на вториннi ланцюжки поставок, включаючи торгiвлю i транспорт, подорожi та 
туризм, розваги, виробництво, будiвництво, роздрiбну торгiвлю, страхування i освiту;  i 
o зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається на цiнах на активи i обмiнних 
курсах. 
Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 
дiяльностi Компанiї, необхiднi в рамках iснуючих обставин. У той же час подальша 



нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати 
дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент 
визначити неможливо.  
Ця окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 
Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського 
персоналу. Ця окрема фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi виникли в 
результатi подiй в Українi пiсля дати балансу. 
 
2. Основа складання фiнансової звiтностi 
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця окрема попередня фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдно до законодавства України.  
Пiдприємство, скориставшись порадами Мiнiстерства фiнансiв України, викладеними в Листi 
вiд 29.12.2017р. №35210-06-5/37175, визначило для себе датою переходу на МСФЗ 01.01.2018р. 
 (б) Функцiональна валюта та валюта подання 
Нацiональною валютою України є гривня. Функцiональною валютою Компанiї та валютою 
подання цiєї окремої фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 
(в) Безперервна дiяльнiсть  
За перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 р., Компанiя отримала чистий прибуток у розмiрi  2 936 
500 тисяч гривень.  Поточнi зобов'язання Компанiї перевищують її оборотнi активи станом на 
31 грудня 2019 р. на 25 632 544 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: на 27 822 043 тисячi гривень). 
Таке перевищення вiдноситься, головним чином, до короткострокових зобов'язань за кредитами. 
Станом на 31 грудня 2019 р. заборгованiсть Компанiї по кредитах складає 30 222 165 тисяч 
гривень (31 грудня 2018 р.: 34 558 525 тисяч гривень), включаючи проценти до виплати у сумi 
15 519 898 тисяч . 
На 31 грудня 2019 р. Компанiя не виконала обов'язковi умови Договору про синдикований 
кредит перед-експортного фiнансування, а також обов'язковi умови iнших кредитних угод, 
залишки за якими разом становлять 30 222 165 тисяч гривень. 
На дату складання цiєї окремої фiнансової звiтностi через порушення обов'язкових фiнансових 
та iнших умов договору про надання перед-експортного синдикованого кредиту, кредитори 
вимагали погашення кредитiв загальною сумою 23 990 883 тисяч гривень, включаючи проценти 
до виплати на суму 13 913 593 тисяч гривень. 
        По умовах затверджених наприкiнцi вересня 2018р. Компанiя досягла  мирових угод на 
суму  2 164 434 тисяч гривень.  Станом на 31 грудня 2018 р. борг не погашено. Станом на 
31.12.2019 борг погашено  частково. 
        У зв'язку iз ситуацiєю, що описана в Примiтцi 1(б), Компанiя фактично втратила активи, 
розташованi на тимчасово непiдконтрольнiй Українi територiї загальною вартiстю 3 421 182 
тисяч гривень  
 
З метою забезпечення тривалої дiяльностi Компанiї згiдно з принципом безперервностi, 
керiвництво Компанiї вживає таких заходiв: 
o  Протягом 2019 керiвництво Компанiї продовжувало вести переговори щодо 
реструктуризацiї кредитiв у сумi 657 170 тисяч грн., включаючи нарахованi проценти у сумi  
153 114тис. грн. станом на 31 грудня 2019р. до 2021 року. 
o Керiвництво Компанiї планує провести переговори з кредиторами щодо умов 
реструктуризацiї синдикованого кредиту перед-експортного фiнансування. 
o Керiвництво Компанiї планує у передбаченому законодавством України порядку 
притягнути до вiдповiдальностi третiх осiб, причетних до незаконного захоплення виробничих i 
адмiнiстративних примiщень Компанiї. 
          



         Хоча управлiнський персонал Компанiї вважає, що вживанi ним заходи будуть 
достатнiми для того, щоб забезпечити дiяльнiсть Компанiї на основi принципу безперервностi 
дiяльностi у найближчому майбутньому, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi 
може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, 
характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця окрема фiнансова 
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення 
дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови 
здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 
(г) Використання оцiнок i суджень 
Складання окремої попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського 
персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв 
облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, 
а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов'язання. Фактичнi результати 
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуются, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони переглядаються, а також у 
всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 
 
3. Основнi принципи облiкової полiтики 
(а)  Передумови облiкової полiтики 
Наказ про облiкову полiтику Компанiї розроблений вiдповiдно до законодавства України та 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 
(далi - МСФЗ).  
Облiкова полiтика Компанiї визначає та встановлює єдинi принципи, методи i процедури, що 
використовуються нею для здiйснення облiку активiв, зобов'язань, капiталу, операцiй, складання 
та подання фiнансової звiтностi. 
Основна мета облiкової полiтики - забезпечення та надання користувачам повної, достовiрної та 
неупередженої iнформацiї про майновий та фiнансовий стан Компанiї, результати дiяльностi та 
рух грошових коштiв, з метою прийняття ними вiдповiдних економiчних рiшень. 
Положення облiкової полiтики є обов'язковими для безумовного виконання всiма працiвниками 
Компанiї при вирiшеннi питань, регламентованих облiковою полiтикою. 
Облiкова полiтика може змiнюватися добровiльно або примусово. 
Добровiльно облiкова полiтика змiнюється за рiшенням управлiнського персоналу та у тих 
випадках, коли використання нової облiкової полiтики дає бiльш достовiрну iнформацiю для 
складання фiнансової звiтностi. При цьому показники статей звiтностi, що змiнюються, 
перераховуються ретроспективно за всi попереднi перiоди. Якщо ж це неможливо - тодi за 
порiвняннi перiоди. 
(б) Змiна облiкової полiтики  
Змiна облiкової полiтики Компанiї можлива лише за таких умов: 
" Якщо змiни вимагаються МСФЗ; 
" Необхiдностi застосування якого-небудь iншого способу вiдображення господарських 
операцiй, активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi для бiльш правдивого 
вiдображення подiй та угод у фiнансовiй звiтностi Компанiї при умовi, що данi змiни призведуть 
до надання бiльш доречної та надiйної iнформацiї по фiнансовий стан, фiнансовi результати 
дiяльностi або грошовi потоки. 
 (в) Виклад суттєвих облiкових полiтик та суджень 
Викладенi далi iстотнi положення облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно 
протягом перiоду, поданого у цiй  фiнансовiй звiтностi. 
1. При визнаннi об'єкта основних засобiв як активу здiйснюється його оцiнка за первiсною 
вартiстю. Пiсля визнання об'єкт основних засобiв враховується за переоцiненою вартiстю. При 



переоцiнцi основних засобiв застосовується метод списання зносу. Iнформацiя про суму 
накопиченої амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан. 
Сума, яка амортизується (за винятком вартостi землi) пiдлягає систематичному розподiлу 
протягом термiну корисної експлуатацiї. 
Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до 
використання. 
При розрахунку амортизацiї застосовується метод лiнiйної амортизацiї основних засобiв, який 
полягає в нарахуваннi постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї, якщо при 
цьому не змiнюється лiквiдацiйна вартiсть активу. На об'єкти, що вiдносяться до малоцiнних 
необоротних активiв, нараховується амортизацiя в розмiрi 100% в момент їх введення в 
експлуатацiю. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i термiн корисної експлуатацiї переглядається не 
рiдше нiж один раз на рiк, i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 
вiдображаються в облiку як змiни в облiковiй оцiнцi. 
Нарахування амортизацiї активу припиняється, починаючи з бiльш ранньої з двох дат: дати 
переведення до складу активiв, призначених для продажу або дати припинення визнання 
активом. 
2. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi 
переоцiненого об'єкта щомiсяця включається пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу 
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу.  
3.До iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься нерухомiсть, призначена для отримання орендних 
платежiв або збiльшення власного капiталу i використовувана для власних потреб менш нiж на 
1,0% вiд загальної площi нерухомостi.  
4. При визнаннi об'єкта iнвестицiйної нерухомостi в якостi активу виробляється його оцiнка за 
собiвартiстю. Пiсля визнання об'єкт iнвестицiйної нерухомостi оцiнюється за собiвартiстю мiнус 
амортизацiйнi витрати i витрати по зменшенню корисностi. Iнформацiя про суму накопиченої 
амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан.  
5. Капiталiзування витрат за позиками, безпосередньо вiдноситься до придбання, будiвництва 
або виробництва квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносяться активи, 
пiдготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає перiод 
часу бiльше трьох мiсяцiв  
6. Нематерiальнi активи признаються i враховуються за собiвартiстю. Iнформацiя про суму 
зносу вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан.  
7. В окремiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi та дочiрнi 
пiдприємства оцiнюються по собiвартостi. В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi 
iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом повної консолiдацiї, фiнансовi 
iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - за методом участi у капiталi. 
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються в сумi 
зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi.  
9. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнаються на дату 
операцiї. Надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
процентної ставки.  
Короткострокова неторгова дебiторська заборгованiсть дисконтується в разi iстотного ефекту 
вiд дисконтування.  
Ефективна процентна ставка за фiнансовим iнструментом - це ставка, що застосовується при 
точному дисконтуваннi майбутнiх грошових платежiв або надходжень вiд фiнансового 
iнструмента.  
Ефективна процентна ставка розраховується на пiдставi ринкової ставки вiдсотка, а також 
враховуються винагороди i комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за 
фiнансовими iнструментами.  
Для визначення переважної ринкової ставки вiдсотка використовується:  



1) Iнформацiя з сайту НБУ щодо грошово-кредитної статистики по процентних ставках. 
Iнформацiя береться по Донецькiй областi, ставка розраховується середня, виходячи з даних для 
пiдприємств переробної промисловостi i пiдприємств оптової i роздрiбної торгiвлi.  
2) Ставка, прописана в договорах реструктуризацiї кредитiв пiдприємства укладених в звiтному 
перiодi.  
У разi суттєвої вiдмiнностi в значеннях ставок за двома зазначеними джерелами 
використовується середня ставка для розрахункiв.  
У разi значного розриву мiж показниками, проводиться аналiз на предмет того, який показник 
бiльш реально буде вiдображати поточну ситуацiю на ринку i використовувати дану ставку для 
розрахункiв.  
10. У звiтi про фiнансовий стан дебiторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням 
резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки по дебiторської 
заборгованостi шляхом нарахування прогнозного резерву портфельним методом i методом за 
iндивiдуальними балансам iз застосуванням ставок резервування. 
Вiдсоток знецiнення (в рiчному еквiвалентi) коригується  на перiод погашення дебiторської 
заборгованостi.  
11. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням 
витрат на проведення операцiї, в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної процентної ставки.  
Короткострокова кредиторська заборгованiсть дисконтується в разi iстотного ефекту вiд 
дисконтування.  
12. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та чи iншому вибуттi оцiнка запасiв 
здiйснюється за методом ФIФО. Метод конкретної iдентифiкацiї списання запасiв 
застосовується при виконаннi робiт по конкретному об'єкту.  
13. Втрати вiд знецiнення запасiв вiдображаються прямим списанням за статтею iншi операцiйнi 
витрати. 
14. До складу статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включаються готiвковi грошовi кошти в 
касi пiдприємства, грошi на поточних та iнших рахунках в банках (в т.ч. розподiльчих), грошовi 
кошти в дорозi, електроннi грошi, еквiваленти грошових коштiв,  зокрема депозити в банках 
термiном погашення не бiльше трьох  мiсяцiв.  
15. Створюються забезпечення для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на:  
- виплату вiдпускних; 
 -погашення зобов'язань щодо програм пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою;  
- iншi забезпечення.  
16. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи зi 
стадiї завершеностi робiт за кожним договором.  
Оцiнка ступеню завершеностi операцiй з надання послуг здiйснюється шляхом вивчення 
виконаної роботи.  
Оцiнка ступеню завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом 
вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. 
  
17. Витрати за функцiями класифiкуються  за такими статтями:  
Операцiйнi витрати:  
-          Собiвартiсть реалiзацiї  
-          Адмiнiстративнi витрати  
-          Витрати на збут  
-          Iншi операцiйнi витрати  
Неоперацiйнi витрати:  
-          Фiнансовi витрати  
-          Витрати вiд участi в капiталi  
-          Iншi витрати  



З метою класифiкацiї, операцiйними витратами вважаються витрати, пов'язанi з операцiйною 
дiяльнiстю. Операцiйною дiяльнiстю вважається основна дiяльнiсть пiдприємства, яка 
приносить дохiд, а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою 
дiяльнiстю.  
18. В Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд курсовi рiзницi вiдображаються 
згорнуто.  
19. Надходження вiд отриманих дивiдендiв показуються в звiтi про рух грошових коштiв, як рух 
грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.  
20. Виплата вiдсоткiв за користування грошовими коштами показується в звiтi про рух 
грошових коштiв, як рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi. 
21. Статтi доходiв, витрат та руху грошових коштiв господарської одиницi за межами України 
при включеннi в фiнансову звiтнiсть пiдприємства перераховується по валютному курсу на дату 
здiйснення операцiї. 
     (г) Новi стандарти та тлумачення, якi набрали чинностi протягом звiтного перiоду 
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховувала вплив наступних нових стандартiв, 
якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з 
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в 
дiю та вiдносяться до  фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються 
з 1 сiчня 2019 року. 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда": дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 01.01.2019р. 
МСФЗ 16 "Оренда" запровадив єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка 
передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен 
визнавати актив у формi права користування, що являє собою право використовувати базовий 
актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. 
Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог Стандарту щодо короткострокової оренди та 
оренди об'єктiв з низькою вартiстю. Правила облiку для орендодавцiв залишаються 
аналогiчними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як 
фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду. 
МСФЗ 16 замiнив дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у МСБО 17 
"Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда - 
заохочення" та ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про 
оренду". 
За оцiнкою Компанiї вплив нового стандарту МСФЗ 16 на звiтнiсть Компанiї незначний, 
оскiльки iснуючи договори або не пiдпадають пiд класифiкацiю як договори оренди, або є 
короткосроковими та по об'єктах з низькою вартiстю 
4. Визначення справедливої вартостi 
 
Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила розкриття iнформацiї вимагають 
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. 
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при 
передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент 
оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з 
використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про 
припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, 
розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцiнцi 
справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника ринку отримувати 
економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом 
продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та 
ефективно. 
 



(а) Основнi засоби  
Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi заснована на ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть 
об'єкта нерухомостi являє собою розрахункову оцiнку суми, на яку даний об'єкт нерухомостi 
може бути обмiняний (пiсля належного вивчення ринку) станом на дату проведення оцiнки в 
результатi угоди мiж обiзнаними, незалежними один вiд одного покупцем i продавцем, 
бажаючими здiйснити таку операцiю. При визначеннi справедливої вартостi машин, 
устаткування, iнвентарю i приладдя застосовується ринковий пiдхiд i витратний пiдхiд з 
використанням оголошених ринкових цiн (котирувань) на подiбнi об'єкти, якщо такi є в 
наявностi. 
У разi вiдсутностi оголошених ринкових цiн (котирувань) справедлива вартiсть основних засобiв 
визначається, головним чином, на основi вартостi замiщення за вирахуванням зносу. Вiдповiдно 
до цього методу, враховується вартiсть вiдновлення або замiщення основних засобiв, 
скоригована на фiзичний, функцiональний чи економiчний знос, а також на старiння.  
(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська  
 заборгованiсть 
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої 
дебiторської заборгованостi оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ця справедлива 
вартiсть визначається для цiлей розкриття iнформацiї або у разi отримання дебiторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi в результатi 
об'єднання бiзнесу. 
5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ 
Компанiєю здiйснено узгодження активiв, зобов'язань та її власного капiталу у звiтностi за 
попереднiми П(С)БО з активами, зобов'язаннями та її власним капiталом за МСФЗ 01.01.2018 
наступним чином: 
 
 
(тисяч гривень) 
АКТИВ Код рядка На 31.12.2017 за П(С)БО Вплив переходу на МСФЗ На 
01.01.2018 за МСФЗ Пояснення 
I. Необоротнi активи      
Нематерiальнi активи: 1000 1 649  1 649  
- первiсна вартiсть 1001 5 038  5 038  
-накопичена амортизацiя 1002 (3 389)  (3 389)  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 1 643 309 (152 136) 1 491 173 Проведене 
списання, вiдповiдно до п. 67(б)  МСБО 16 "Основнi засоби" 
Основнi засоби: 1010 1 142 346 282 280 1 424 626 Визнана доцiльна вартiсть 
вiдповiдно до п Г5-Г6 МСФЗ 1 
- первiсна вартiсть 1011 2 181 135 27 611 023 29 792 158  
- знос 1012 (1 038 789) 27 328 743 (28 367532)  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030   
  
-iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 351 466  351 466  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 45 765 (45 765) 0 Нарахован 
резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
Вiдстроченi податковi активи 1090 2 249 803 (2 249 803) 0 Проведено 
списання вiдповiдно до п. 24 МСБО 12 "Податки на прибуток" 
Усього за роздiлом I 1095 5 434 338  (2 165 424) 3 268 914  
II. Оборотнi активи      
Запаси 1100 744 867  744 867  



Виробничi запаси 1101 
 359 133  359 133  
Незавершене виробництво 1102 22 382  22 382  
Готова продукцiя 1103 335 216  335 216  
Товари 1104 28 136  28 136  
Поточнi бiологiчнi активи 1110 36  36  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 3 383  801 (1 140 
467) 2 243 334 Нарахован резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до 
МСБО 36 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:      
- за виданими авансами 1130 1 000 169 (535 512) 464 657 Нарахован резерв 
пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
- з бюджетом 1135 39  39  
- з нарахованих доходiв 1140 5988  5988  
      
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 3 311 666 (2 397 523) 914 143
 Нарахован резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160     
Грошi та їх еквiваленти 1165 2 439 743  2 439 743  
Готiвка 1166 164  164  
Рахунки в банках 1167 2 439 579  2 439 579  
Iншi оборотнi активи 1190 154 989  154 989  
Усього за роздiлом II 1195 11 041 298 (4 073 502) 6 967 796  
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200  0 
  
БАЛАНС 1300 16 475 636 (6 238 926) 10 236 710  
ПАСИВ Код рядка На 01.12.2017 за П(С)БО Вплив переходу на МСФЗ На 
01.01.2018 за МСФЗ Пояснення 
I. Власний капiтал      
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 77 988  77 988  
Капiтал у дооцiнках 1405  206 900 206 900 Визнана дооцiнка вiдповiдно до п 
39 МСБО  16 "Основнi засоби" 
Резервний капiтал 1415 19 497  19 497  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (18 500 071)  
(6 666 384) 
  
(25 166 455) 
 Визнаний фiнансовий результат впливу переходу на МСФЗ 
Усього за роздiлом I 1495 (18 402 586) (6 459 484) (24 862 070)  
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення      
Пенсiйнi зобов'язання 1505  108 179 108 179 Визнанi зобов'язання 
вiдповiдно до МСБО  19 "Виплати працiвникам" 
Усього за роздiлом II 1595  108 179 108 179  
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення      
Короткостроковi кредити банкiв 1600 2 748 327  2 748 327  
Поточна заборгованiсть за:      
-довгостроковими зобов'язаннями 1610 18 397 227  18 397 227  
- за товари, роботи, послуги 1615 1 572 133  1 572 133  
-  з бюджетом 1620 59 811  811  
- зi страхування 1625 30 264  30 264  
-з оплати працi 1630 16 463  16 463  



Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 76 450  76 
450  
Поточнi забезпечення 1660 3 845 415 103 407 3 948 822 Нараховане 
забезпечення по втрачених активах вiдповiдно до МСБО 36 
Iншi поточнi зобов'язання 1690 8 132 132 8 972 8 141 104 Визнано дисконт по 
дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 
оцiнка" 
Усього за роздiлом III 1695 34 878 222 112 379 34 990 601  
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700     
БАЛАНС 1900 16 475 636 (6 238 926) 10 236 710  
 
 
(а) Узгодження основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та капiталу в дооцiнках: 
 
                                                                                                                       
(тисяч гривень)  
 Будiвлi та споруди Вироб-ниче обладнання Транспортнi засоби Iнше Основнi 
засоби на непiдконтрольнiй територiї Неви-робничi основнi засоби Незаве-ршенi 
капiта-льнi iнвестицiї Всього 
Вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 40 431 45 067 116 175 8 249 1 961 655 9 558 1643 
309 3 824 444 
Накопичений знос за П(С)БО на 31.12.2017 (8 794) (23 200) (39 498) (6 997) (953 
480) (6 820) - (1 038 789) 
Залишкова вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 31 637 21 867 76 677 1 332 1 008 095 2 738
 1643309 2 785 655 
Дооцiнка вартостi 2 350 2 775 151 077 1 476 27 543 032 2 235 - 27 702 945 
Дооцiнка зносу (1 588) (947) (144389) (1214) (2723689) (2 346) - (27 387 378) 
Уцiнка вартостi (4 436) (460) (653) (130) (85 623) (620) - (91 922) 
Уцiнка зносу 944 441 441 113 56 278 418 - 58 635 
Списання - - - - - - (152136) (152 136) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 38 345 47 382 266 599 9 595
 29 419 064 11 173 1 491173 31 283 331 
Накопичений знос на 01.01.2018 за МСФЗ (9 438) (23 706) (183446) (8 098)
 -28134096 (8 748) - (28 367 532) 
Доцiльна вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 28 907 23 676 83 153 1 497 1 284 968 2 425 1491 
173 2 915 799 
 
(б) Узгодження дебiторської заборгованостi: 
                                                                                                                                         
(тисяч гривень) 
 Довгострокова дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за 
виданими авансами Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Всього 
Вартiсть на 31.12.2017 за П(С)БО 818 496 9 204 309 2 847 268 3 507 544  
16 377 617 
 
Нарахований резерв iвних боргiв за П(С)БО на 31.12.2017 (772 731) 
 (5 820 508) 
 (1 847 099) 
 (195 878) 



 (8 636 216) 
 
Балансова вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 45 765 3 383 801 1 000 169 3 311 666
 7 741 401 
Визнання за МСФЗ (донарахування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi)  
(45 765)  
(1 140 467)  
(535 512)  
(2 397 523)  
(4 119 267) 
Вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 818 496 9 204 309 2 847 268 3 507 544 16 
377 617 
Нарахований резерв сумнiвних боргiв за МСФЗ на 01.01.2018 (818 496) (6 960 975) (2 382 
611) (2 593 401)  
 
(12 55483) 
 
Балансова вартiсть за МСФЗ на 01.01.2018 0,00 2 243 334 464 657 914 143
  
3 622 134 
 
 
(в) Узгодження вiдстрочених податкових активiв: 
 Оскiльки вiдповiдно до п24. МСБО 12 "Податки на прибуток", вiдстрочений податковий 
актив слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть 
отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можна буде зарахувати тимчасовою 
рiзницею, при переходi на МСФЗ вiдстрочений податковий актив, нарахований вiдповiдно до 
попередньої концептуальної основи - П(С)БО, у сумi 2 249 803 тисяч гривень списано за 
рахунок непокритого збитку минулих рокiв. 
 
(г) Узгодження власного капiталу в частинi непокритого збитку: 
Непокритий збиток на 31.12.2017 згiдно П(С)БО - 18 500 071 тисяч гривень збiльшено за 
рахунок: 
- списання незавершених капiтальних iнвестицiй - 152 136 тисяч гривень; 
- списання вiдстроченого податкового активу, нарахованого вiдповiдно до П(С)БО - 2 249 803 
тисяч гривень; 
- донарахування резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - 4 119 267 тисяч гривень; 
- донарахування забезпечень пiд неконтрольованi активи - 124 616 тисяч гривень; 
- донарахування довгострокових зобов'язань - 86 970 тисяч гривень; 
- нарахування дисконту по дебiторськiй заборгованостi - 8 972 тисяч гривень; 
         - зменшено за рахунок прибутку вiд дооцiнки, ранiше знецiнених основних засобiв у 
сумi 29 963 тисяч гривень. 
         -зменшено на суму по iншому додатковому капiталу в дооцiнках (вiдстрочений податок 
на резерв переоцiнки по основним засобам) - 45 417 тисяч гривень.  
Загальна сума коригування - 6 666 384 тисяч гривень. 
Непокритий збиток на 01.01.2018 згiдно МСФЗ дорiвнює 25 166 455 тисяч гривень. 
 
(д) Узгодження зобов'язань: 
(тисяч гривень) 
 Довгостроковi пенсiйнi зобов'язання Поточнi забезпечення Iншi поточнi 
зобов'язання    Всього 



Вартiсть на 31.12.2017 за П(С)БО - 3 845 415 8 132 132 11 977 547 
Донараховане забезпечення пiд неконтрольованi об'єкти - 124 616 - 124 
616 
Здiйснена актуарна оцiнка зобов'язать 108 179 620 3 970 112 769 
Вiдображена актуарна оцiнка зобов'язать 108 179 (21 209) - 86 970 
Визнано дисконт по дебiторськiй заборгованостi - - 8 972 8 972 
Вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 108 179 3 948 822 8 141 104 12 198 105 
 
 
 
6. Необоротнi активи 
 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2019 р., представлений таким чином: 
(у тисячах гривень) 
  Земля, будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнше
 Основнi засоби на непiдконтрольнiй територiї Невиробничi основнi засоби
 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  Всього 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2019 35,155 34,135 116,683 5,017 29,418,822
 10,674 3,465 29,623,951 
Накопичений знос на 01.01.2019 (4,293) (4,473) (25,022) (4,030) (28,133,866) (8,891)  
 (28,180,575) 
Резерв пiд зменшення корисностi         (1,284,956)    
 (1,284,956) 
Залишкова вартiсть на 01.01.2019 30,862 29,662 91,661 987 - 1,783 3,465 158,420 
Перехiд в iншу категорiю ПС -  (562) (56) (124) 742  - -  -  
Перехiд в iншу категорiю АМ  - (288) (54) (57) 399 -   - -  
Надходження 3,628 3,010 703 1,964  - 6 12,961 22,272 
Вибуття  - -  (26) (38)  - (9) (9,634) (9,707) 
Списання зносу -  58 4,118 279  - 123 -  4,578 
Нарахований знос (1,053) (6,180) (37,670) (1,720) (16) (471) -  (47,110) 
Резерв пiд зменшення корисностi  -  -  - -  (1,285,282)  - - 
 (1,285,282) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 31.12.2019 38,783 36,525 113,186 6,540 29,419,564
 10,547 6,792 29,631,937 
Накопичений знос на 31.12.2019 (5,346) (10,307) (58,518) (5,415) (28,134,282)
 (9,239)  - (28,223,107) 
Залишкова вартiсть на 31.12.2019 33,437 26,218 54,668 1,125 - 1,308 6,792 123,548 
Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. був розподiлений по статтях витрат 
наступним чином: 
- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 123 тисяч гривень  
- на адмiнiстративнi витрати - 5 297 тисяч гривень  
- на iншi операцiйнi витрати -41 690   тисяч гривень 
 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2018 р., представлений таким чином: 
(у тисячах гривень) 
 Будiвлi та споруди Вироб-ниче обладнання Транс-портнi засоби Iнше Основнi 
засоби на неконтрольованiй територiї Неви-робничi основнi засоби Незавер-шенi 
капiта-льнi iнвести 
-цiї Всього 



Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2018 38 345 47 382 266 599 9 595 29 419 064
 11 173 1 491 173 31 283 331 
Накопичений знос на 01.01.2018 (9 438) (23 706) (183446) (8 098) (28 134 096) (8 
748)  - (28 367 532) 
Залишкова вартiсть на 01.01.2018 28 907 23 676 83 153 1 497 1 284 968 2 425 1 491 173
 2 915 799 
Надходження 1 281 1 050 2 578 297   8 187 13 393 
Дооцiнка 6 896 16 102 30 969 1 326     70 55 363 
Вибуття (188) (2 325) (3 390) (194) (230) (160) (6 223) (12 710) 
Списання зносу 6 634 25 341 179 963 5 843 12 339  218 132 
Уцiнка (4 545) (2 733) (110) (164)   (16) (7 568) 
Нарахований знос (1 489) (6 108) (21 539) (1775) 218 (482)  (31 175) 
Резерв пiд зменшення корисностi     (1 284 956)  (1489726)
 (2 774 682) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 31.12.2018 35 155 34 135 116 683 5 017 29 418 822
 10 674 3 465 29 623 951 
Накопичений знос на 31.12.2018 (4 293) (4 473) (25 022) (4 030) (29 418 822) (8 891) 0
 (29 465 531) 
 
Залишкова вартiсть на 31.12.2018 30 862 29 662 91 661 987 0 1 783 3 465  
158 420 
 
Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. був розподiлений по статтях витрат 
наступним чином: 
- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 91 тисяч гривень  
- на адмiнiстративнi витрати - 3 928 тисяч гривень  
- на iншi операцiйнi витрати -27 156   тисяч гривень      
   
Оцiнка основних засобiв 
 
Вiдповiдно до п. 29 МСБО 16 "Основнi засоби" Компанiя обрала своєю облiковою полiтикою 
для оцiнки пiсля визнання активом модель переоцiнки (Примiтка 3(д)). 
Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартiсть основних засобiв (включаючи незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї), вiдображена за справедливою (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї i становить 123 548 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: 158 420 тисяч 
гривень).  
          На 31 грудня 2019 р. основних засобiв переданих у заставу для забезпечення 
банкiвських кредитiв не має ( на 31 грудня 2018 р.: 108 148 тисяч гривень). 
 
 
7. Фiнансовi iнвестицiї  
 
Станом на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2019 р. у складi iнших фiнансових довгострокових 
iнвестицiй компанiя облiковує такi iнвестицiї, що є суттєвими: 
Найменування  Країна реєстрацiї або розташування Вид iнвестицiй Сума 
iнвестицiї  на 31.12.19 Сума iнвестицiї  на 31.12.18  Доля в СК  
      %  
ТОВ "Група Енерго" Україна Доля в УК 792 792 99 
ТОВ "ШСК "Донецькшахтопроходка" Україна Доля в УК 61 842 61 842 92 
ПАТ "ДМЗ" Україна Акцiї 47 152 47 152 48 
ПАТ "МКХЗ" Україна Акцiї 24 802 24 802 73 



ПАТ "ЯКХЗ" Україна Акцiї 87 361 87 361 91 
ПРАТ "АП "УКРБУД" Україна Акцiї 22 787 34 191 49.9 
ПРАТ "Макiївкокс" Україна Акцiї 83 124 83 124 97 
Усього   327 860 339 264  
 
        В окремiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi та дочiрнi 
пiдприємства оцiнюються по собiвартостi.  
Компанiєю складено консолiдовану фiнансову звiтнiсть, у якiй вона облiковує свої iнвестицiї в 
асоцiйоване  пiдприємство ПРАТ "АП "УКРБУД" вiдповiдно до вимог МСБО 28 за методом 
участi в капiталi. Консолiдацiя iнвестицiй у iншi дочiрнi пiдприємства не здiйснювалася з 
причини вiдсутностi iстотного контролю (Примiтка 1(а)). 
У складi поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 р. та на  
31 грудня 2019 р. Компанiя облiковує акцiї iншого пiдприємства, класифiкованi  як утримуванi 
для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 у кiлькостi 5 121 929 штук на суму 35 860 тисяч гривень. У 
зв'язку з тим, що акцiї заблоковано утримувачем - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 
вiдповiдно до рiшення НКЦПФР №1149 вiд 28.08.2014р., Компанiєю нараховано резерв пiд 
знецiнення цих iнвестицiй у сумi суму 35 860 тисяч гривень. Балансова вартiсть поточних 
фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2019 р. дорiвнює 0. 
  
8. Запаси 
Виробничi запаси у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Сировина та матерiали 1 331 2 388 
Паливо 8 20 
Матерiали переданi в переробку 3 336 1 709 
Запаснi  частини 4 376 4 446 
Малоцiннi  i швидкозношуванi предмети 292 473 
Iншi  матерiали 17 368 
Разом 9 360 9 404 
  
 
Готова продукцiя у звiтностi Компанiї представлена наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Вугiльна  продукцiя 22 809 19 155 
Iнша 95 95 
Разом 22 904 19 250 
 
Товари у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Товари на складi 5 242 7 563 
Разом 5 242  7 563 
   
        Запаси списанi до чистої можливої цiни реалiзацiї, загальною сумою 4 066 тисяч гривень, 
за рахунок iнших операцiйних витрат. 
Протягом звiтного перiоду змiни готової продукцiї та незавершеного виробництва, визнанi як 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї та послуг, склали 8 874 382 тисяч гривень. 
 
9.Дебiторська заборгованiсть 



 
(а) Довгострокова дебiторська заборгованiсть у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Довгостроковi займи виданi3 209 3266 
Заборгованiсть по депозитах i коштах на поточних рахунках  814 139 814 139 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (817 348) (817 405) 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю 0 0 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. до складу довгострокової iншої дебiторської 
заборгованностi включено розмiщенi в банках депозити та грошовi кошти у розмiрi 814 139 
тисяч гривень, у т.ч.: 
- в банку ПАТ "Дельта Банк" депозити, деномiнованi у гривнi, у сумi 761 856 тисяч 
гривень, та  грошовi кошти на поточному рахунку у сумi 6 518 тисяч гривень. 
- 2 жовтня 2015 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "Дельта Банк". Вiдповiдно, 2 жовтня 2015 р. виконавчий 
орган Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв рiшення щодо початку здiйснення 
процедури лiквiдацiї ПАТ "Дельта Банк" i призначення уповноваженої особи з питань лiквiдацiї 
на перiод з 5 жовтня 2015 р. по 4 жовтня 2017 р. Рiшенням вiд 20 лютого 2017 р. продовжено 
строк здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "Дельта Банк" на два роки до 04 жовтня 2019року. 
Процедуру лiквiдацiї продовжено до 04 жовтня 2020 року. 
- в банку ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" грошовi кошти на поточному рахунку у 
сумi 45 765 тисячi гривень. Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя створила резерв на покриття 
збиткiв вiд знецiнення грошових коштiв на поточному рахунку. 
 21 квiтня 2016 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА". Вiдповiдно, 22 
квiтня 2016 р. виконавчий орган Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв рiшення 
щодо початку здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" i 
призначення уповноваженої особи з питань лiквiдацiї на перiод з 22 квiтня 2016 р. по 21 квiтня 
2018 р. Рiшенням вiд 29 березня 2018 року продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацiї 
ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" строком на рiк з 22 квiтня 2018 року до 21 квiтня 
2019 року включно. 10 травня 2016 року Компанiєю подано заяву про включення до реєстру 
кредиторiв.  На звiтну дату та на дату складання звiтностi питання не вирiшено. Процедуру 
лiквiдацiї продовжено до 21 квiтня  2020 року. 
Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiєю створено резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення 
депозитiв та грошових коштiв у сумi 814 139 тисяч гривень.  
 
(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у звiтностi Компанiї представлена 
наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за первiсною вартiстю 8 553 997
 11 766 458 
у т.ч. прострочена заборгованiсть: до 30 к.дн. 205 142 994 821 
вiд 30 до 90 к.дн. 415 286 1 442 994 
вiд 90 до 180 к.дн. 470 455 1 072 888 
вiд 180 до 360 к.дн. 334 951 1 232 284 
Понад 360 к.дн. 6 384 657 5 984 309 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (5 776 094) (6 683 716) 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю 2 777 



903 5 082 742 
 
Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi товарної дебiторської заборгованостi, розрахований як 
вiдношення виручки до залишку товарної дебiторської заборгованостi за 2019 рiк дорiвнює 4,6 
(2018 рiк дорiвнює 2,4). 
 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв нараховано вiдповiдно до обраної облiкової 
полiтики товариства та вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" портфельним методом i 
методом за iндивiдуальними балансам iз застосуванням ставок резервування. 
 Протягом звiтного перiоду резерв  очiкуваних кредитних збиткiв по торгiвельнiй 
дебiторськiй заборгованостi зменшився на 917 593 тисяч гривень, у т.ч.: 
- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання iншого операцiйного доходу - 
1 200 083 тисяч гривень; 
- донараховано резерву очiкуваних кредитних збиткiв за рахунок iнших операцiйних 
витрат - 282 490 тисяч гривень. 
 
(в) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
За виданими авансами за первiсною вартiстю 2 775 421 3 118 980 
Резерв на знецiнення авансiв виданих (2 567 396) (2 578 815) 
З бюджетом за первiсною вартiстю 68 046 131 691 
З нарахованих доходiв за дивiдендами 5 988  
5 988 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за чистою реалiзацiйною вартiстю 282 059
 677 844 
  
 Протягом звiтного перiоду резерв на знецiнення авансiв виданих зменшився на 11 419 
тисяч гривень, у зв'язку з його донарахуванням за рахунок iнших операцiйних витрат. 
 
(г) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р 
з органами соцстрахування по лiкарняних листах 29 16 603 
по зворотнiй фiнансовiй допомозi та судовим витратам 4 693 226 4 420 973 
за договором уступки права вимоги 863 823 961 631 
за договором поруки 608 633 602 641 
за претензiями 30 382 30 907 
за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї 11 396 11 436 
iншi дебiтори 2 849 7 091 
Усього за первiсною вартiстю 6 210 338 6 051 282 
у т.ч. прострочена заборгованiсть: до 30 к.дн. 1 150 219 19 921 
вiд 30 до 90 к.дн. 69 267 792 
вiд 90 до 180 к.дн. 6 1 802 403 
вiд 180 до 360 к.дн. 77 395 1 118 568 
Понад 360 к.дн. 3 828 977 722 434 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (2 792 489) (2 810 054) 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю 3 417 849 3 241 
228 
 



 Протягом звiтного перiоду резерв очiкуваних кредитних збиткiв по iншiй поточнiй 
дебiторськiй заборгованостi зменшився на 700 тисяч гривень, у т.ч.: 
- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання iншого операцiйного доходу - 
793 тисяч гривень; 
донараховано резерву за рахунок iнших операцiйних витрат -93 тисячi гривень 
10.  Власний капiтал 
(а) Зареєстрований капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. Статутний капiтал Компанiї дорiвнює 77 988 
458,43 тисяч гривень, який подiлено на 7 798 845 843 акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень 
кожна. Товариство може здiйснювати тiльки приватне розмiщення акцiй. 
Тип цiнного паперу: Акцiя проста бездокументарна iменна. Усi акцiї мають рiвнi права голосу, а 
також рiвнi права на отримання дивiдендiв i на повернення капiталу.  
Зареєстрований капiтал на 31 грудня 2019р. та та на 31 грудня 2018 р. розподiлений наступним 
чином: 
 
                                                                             (у тисячах гривень)
  
Найменування акцiонера 2019 2018 
 % сума % сума 
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) 25  
19 497 
 25 19 497 
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. 25 19 497 25 19 
497 
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 25 19 
497 25 19 497 
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД 25 19 497 25 19 497 
Усього 100 77 988 100 77 988 
 
(б) Прибуток на акцiю  
Розрахунок чистого i скоригованого прибутку на акцiю за 2019 рiк проводився на основi  
прибутку за 2019 рiк, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, на суму 2 936 500 тисяч 
гривень, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, а саме 7 798 845 843 акцiй. 
 
(в) Дивiденди 
У зв'зку з вiдсутнiстю джерела виплати (нерозподiленого прибутку) у 2019 та у 2018 роках 
Компанiя не оголошувала виплати дивiдендiв. 
 
(г) Капiтал у дооцiнках 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 01 сiчня 2019 р. капiтал у дооцiнках представляє собою резерв 
переоцiнок основних засобiв. Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни: 
(у тисячах гривень)  
Станом на 01 сiчня 2019 р. 253 550 
Амортизацiя  резерву дооцiнки (217 493) 
Станом на 31 грудня 2019 р. 36 057 
 
(д) Резервний капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у звiтностi Компанiї вiдображено резервний 
капiтал у сумi 19 497 тисяч гривень, нарахований у попереднiх перiодах. Рiшення про 
формування та використання резервного капiталу має прийматися вiдповiдно до вимог дiючого 
законодавства. У звiтному перiодi рiшень з цього питання не приймалося, змiн у складi 



резервного капiталу не вiдбувалося. 
 
(є) Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 
Станом на 01 сiчня 2019 р скоригований непокритий збиток складав 27 787 880 тисяч гривень . 
Протягом року: 
- зменшено  на суму чистого прибутку звiтного перiоду у сумi 2 936 500 тисяч гривень; 
- зменшено на суму нарахованої амортизацiї на суму переоцiнки 217 493 тисяч гривень; 
- зменшено на суму переоцiнки пенсiйних зобов'язань у сумi 11 618 тисяч гривень. 
Станом на 31 грудня 2019 р. непокритий збиток дорiвнює 24 622 269 тисяч гривень.  
 
11. Пенсiйнi зобов'язання  
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеними виплатами, яку засновано у 
законодавчому порядку, участь у якiй є обов'язковою для усiх компанiй, що мають робочi мiсця 
з особливо шкiдливими та важкими умовами працi (Список 1 та Список 2). Зобов'язання 
Компанiї за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього перiоду трудової 
дiяльностi працiвника на атестованому у встановленому порядку робочому мiсцi, що дає право 
на отримання пiльгової пенсiї. Нараховання пенсiйних зобов'язань здiйснюються вiдповiдно 
дiючому законодавству. 
З метою визначення вартостi зобов'язання по Програмi з фiксованими виплатами Компанiї та 
вiдповiдного чистого балансового зобов'язання Компанiї згiдно з МСБО 19, на кiнець кожного 
звiтного перiоду була проведена актуарна оцiнка пенсiйних зобов'язань.  
У звiтностi Компанiї пенсiйнi зобов'язання представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Довгострокова частина зобов'язань 94 502 96 466 
Заборгованiсть перед Пенсiйним фондом 3 971 3 971 
Разом згiдно актуарним розрахункам  98 473  100 437 
   
У звiтi актуарiя iнформацiю розкрито наступним чином: 
 
Розкриття 2019 2018 
   
Звiт про фiнансовий стан   98 473   
  100 437  
Звiт про фiнансовi результати     10 451      10 385  
Iнший сукупний дохiд    (11 618)    (21 778) 
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язань             -                -    
Приведене зобов'язання на початок перiоду   100 437    112 769  
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (на початок звiтного перiоду)             -                
-    
Вартiсть послуг поточного перiоду 2  5 
Вiдсотки по зобов'язаннях        10 449        10 380  
Переоцiнка зобов'язань    (11 618)     (21 778) 
Виплаченi нагороди         (797)          (939) 
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (на кiнець звiтного перiоду)             -        - 
Разом на кiнець звiтного перiоду:   98 473    100 437  
у т.ч. приведене зобов'язання       72 916        74 880  
у т.ч. розрахунки з iншими кредиторами       25 557        25 557  
Величини в звiтi про фiнансовi результати             -                -    
Вартiсть послуг поточного перiоду               2  5  
Вiдсотки по зобов'язаннях        10 449  10 380 



Вартiсть послуг попереднiх перiодiв             -         
Разом     10 451       10 385 
Рух балансової величини             -                -    
На початок звiтного перiоду   100 437    112 769  
Виплаченi нагороди          (797)          (939) 
Чистий (дохiд)/витрати в звiтi про фiнансовi результати       10 451        10 385 
Переоцiнка зобов'язань    (11 618)     (21 778) 
На кiнець звiтного перiоду   98 473  100 437  
Основнi актуарнi припущення   
Дисконт 10,91% 14,03% 
Рiст зарплатнi 5,47% 10,00% 
Плиннiсть персоналу 5% 5,80% 
 
12.Фiнансовi зобов'язання 
 
У звiтностi Компанiї фiнансовi зобов'язання представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Iншi довгостроковi зобов'язання - 17 538 
Короткостроковi кредити банкiв 2 080 193 1 394 685 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, у т.ч. по 12 698 761
 18 183 165 
iнших довгострокових зобов'язаннях 17 760 25 094 
кредитах 12 622 074 18 085 843 
облiгацiях 58 927 72 228 
  
          Частина поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями у 
сумi 17 760 тисяч гривень вiдображено у звiтностi за амортизованою вартiстю методом 
ефективного вiдсотка. Номiнальна вартiсть заборгованостi станом на 31 грудня 2019 року 
становить 19 552 тисяч гривень. Ефект вiд визнання цих зобов'язань по справедливiй вартостi у 
сумi  1 792 тисяч гривень було визнано в iнших фiнансових доходах (Примiтка 14). 
 Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованостi за тiлом кредитiв склала 14 702 
267 тисяч гривень та непогашенi вiдсотки у сумi 15 519 898 тисяч гривень. 
         
      На 31 грудня 2019 р. Компанiя мала заборгованiсть: 
- за Договором про синдикований кредит перед-експортного фiнансування у сумi: за тiлом 
кредиту 10 077 290 тисяч гривень та непогашеними  вiдсотками  13 913 593 тисяч гривень. 
Плаваюча вiдсоткова ставка за першим траншем складає Libor 20%, за другим Libor 19,5%. 
-по iнших кредитах, деномiнованих в iноземнiй валютi у сумi: за тiлом кредиту 850 274 тисяч 
гривень та непогашеними вiдсотками 253 031 тисяч гривень. Фiксована вiдсоткова ставка 7,64% 
та плаваюча вiдсоткова ставка Libor6,5%. 
-по iнших кредитах в гривнi у сумi: за тiлом кредиту 3 774 703  тисяч гривень та непогашеними 
вiдсотками 1 353 274 тисяч гривень.  
Загальнi сума вiдсоткiв нарахованих за 2019 рiк складає 5 217 090 тисяч гривень.( за 2018 рiк: 6 
491 315 тисяч гривень) (Примiтка 15). 
 
 Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя облiковує власнi облiгацiї, термiн погашення яких 
минув, а саме (за кожним випуском): 
 
 Дата виникнення Непогашена частина боргу 
(тис. грн.) Дата погашення 



Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 54 570 08.06.2015 
Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 4 357 09.02.2016 
         Станом на 31 грудня 2018 р. Компанiя облiковувала власнi облiгацiї, термiн погашення 
яких минув, а саме (за кожним випуском): 
 Дата виникнення Непогашена частина боргу (тисяч гривень) Дата погашення 
Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 69 711 08.06.2015 
Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 2 517 09.02.2016 
 
 Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було.  
 
13. Кредиторська заборгованiсть, поточнi забезпечення та iншi поточнi зобов'язання 
У звiтностi Компанiї кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 
(у тисячах гривень) 
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
товари, роботи, послуги  
 
382 278  
 
627 373 
розрахунками з бюджетом 1 676 1 692  
розрахунками зi страхування 25 154 24 189 
розрахунками з оплати працi 6 946 5 583 
одержаними авансами 619 6 214 
Поточнi забезпечення 543 727 515 607 
Iншi поточнi зобов'язання в т.ч.: 16 610 687 16 470 124 
-податковий кредит 146 740 211 128 
-податкове зобов'язання 669 995 1 039 259 
-розрахунки по виконавчим документам 262 292 
-розрахунки з пiдзвiтними особами 0 60 
-заборгованiсть пенсiйному фонду по пiльгових пенсiях 3 970 3 970 
-iнша поточна кредиторська заборгованiсть 104 424 124 300 
Заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими коштами у т.ч. по: 15 530 296 13 
393 160 
-кредитах 15 519 897 13 380 043 
-облiгацiях 10 399 13 117 
Поворотня фiнансова допомога 155 000  
Заборгованiсть по штрафам, пенi згiдно мировою угодою за рiшенням суду - 1 697 953 
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi, пов'язанi з зобов'язанями, викладена у 
Примiтцi 18. 
Поточнi забезпечення на 31 грудня 2019 року представленi таким чином: 
- на виплату невикористаних вiдпусток 29 891 тисяч гривень; 
- на виплату матерiального забезпечення 28 380 тисяч гривень; 
- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень. 
Поточнi забезпечення на 31 грудня 2018 року представленi таким чином: 
- на виплату невикористаних вiдпусток 30 151 тисяч гривень; 
- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень.  
Iншi поточнi зобов'язання представленi таким чином: 
 
14. Доходи звiтного перiоду  
 



У звiтностi Компанiї доходи за 2019 рiк представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
 
 
 
 
 готової продукцiї, у т.ч.: 12 846 886 
       -    внутрiшнiй ринок  12 846 886 
 робiт та послуг            
 
 
                    6 007 
Разом 12 852 893 
Iншi операцiйнi доходи 
 
 
 вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 492 
 вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 141 
 вiд операцiйної оренди активiв 8 134 
 вiд списання кредиторської заборгованостi 277 
 iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi 1 234 248 
Разом 1 244 292 
Iншi фiнансовi доходи 
 прибуток вiд курсових рiзниць по фiнансових операцiях 4 019 568 
 iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй 14 537 
Разом 4 034 105 
Iншi доходи вiд реалiзацiї 
 фiнансових iнвестицiй 11 406 
 необоротних активiв 1 151 
Разом 12 557 
Iншi  доходи за 2019 рiк вiд операцiйної дiяльностi в бiльшостi пов'язанi зi зменшенням суми 
ранiше нарахованих резервiв очiкуваних кредитних збиткiв - 1 212 987 тисяч гривень, а також 
наданням послуг невиробничого характеру  пов'язаним особам -   18 926  тисяч гривень, 
нарахуванням вiдсоткiв по поточних рахунках 1 860  тисяч гривень та iншi. 
Iншi  доходи за 2019 рiк вiд фiнансових операцiй в бiльшостi пов'язанi iз нарахуванням 
вiдсоткiв по депозитних рахунках -   14 531 тисяч гривень. 
Iнший сукупний дохiд Компанiї за 2019 рiк  у сумi 11 618 тисяч гривень мiстить прибуток вiд 
переоцiнки пенсiйних зобов'язань (Примiтка 11). 
 
 
 
У звiтностi Компанiї доходи за 2018 рiк представленi наступним чином: 
 
 
 (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 



 
 
 
 готової продукцiї, у т.ч.: 12 300 190 
       -    внутрiшнiй ринок  12 261 426 
 - експорт 38 764 
 товарiв 8 662 
 робiт та послуг 20 574 
Разом 12 329 426 
Iншi операцiйнi доходи 
 
 вiд купвiлi - продажу iноземною валюти 153 
 вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 26 632 
 вiд операцiоної оренди активiв 8 455 
 вiдшкодування ранiше списаних активiв 1 028 
 вiд списання кредиторської заборгованостi 9 844 
 iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi 870 405 
Разом 916 517 
Iншi фiнансовi доходи прибуток вiд курсових рiзниць по фiнансових операцiях 456 
697 
 iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй 318 991 
Разом 775 688 
Iншi доходи вiд реалiзацiї 
 фiнансових iнвестицiй 11 535 
 необоротних активiв 7 449 
Разом  18 984 
 
 
Iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк в бiльшостi пов'язанi зi зменшенням суми 
ранiше нарахованих резервiв- 843 550 тисяч гривень, а також наданням послуг невиробничого 
характеру  - 20 509 тисяч гривень, у т. ч. пов'язаним особам -   19 754 тисяч гривень (понад  
96% таких послуг),  нарахуванням вiдсоткiв по поточних рахунках - 8 001 тисяч гривень та 
iншi. 
Iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй за 2018 рiк в бiльшостi пов'язанi iз нарахуванням 
вiдсоткiв по депозитних рахунках -   296 587 тисяч гривень, а також дисконтуванням 
заборгованостi - 22 405 тисяч гривень, у т. ч. пов'язаним особам - 8 972 тисяч гривень. 
Iнший сукупний дохiд Компанiї за 2018 рiк  у сумi 21 778 тисяч гривень мiстить прибуток вiд 
переоцiнки пенсiйних зобов'язань. 
 
15. Витрати звiтного перiоду  
 
У звiтностi Компанiї витрати за 2019 рiк представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
Собiвартiсть реалiзацiї  
  
  
  
  готової продукцiї, у т.ч.: 8 870 802 
      -  внутрiшнiй ринок  8 870 802 
 робiт та послуг 3 580 



Разом 8 874 382 
Адмiнiстративнi витрати матерiальнi витрати 2 833 
 витрати на оплату працi 186 046 
 вiдрахування на заробiтну плату 24 242 
 амортизацiя 5 325 
 iншi адмiнiстративнi витрати 113 903 
 Разом 332 349 
Витрати на збут транспортнi витрати 74 208 
 iншi витрати на збут 34 
Разом 74 242 
 Iншi операцiйнi витрати 
  
  
   вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 352 
 собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв 924 
 очiкуванi кредитнi збитки 276 324 
 втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1 004 801 
 визнанi штрафи, пенi, неустойки 1 711 
 iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi 133 291 
Разом 1 417 403 
Фiнансовi витрати 
 вiдсотки по кредитах 5 217 090 
 iншi фiнансовi витрати 66 840 
Разом 5 283 930 
Iншi витрати  
 собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 11 404 
 списання необоротних активiв 222 
Разом 11 626 
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї за 2019 рiк понад 93% складають матерiальнi витрати - 
8 274 527 тисяч гривень, iз яких  майже 100% матерiали, переданi в переробку вiд пов'язаної 
особи.  
Iншi адмiнiстративнi витрати за 2019 рiк мiстять комунальнi, юридичнi, судовi та iншi 
корпоративнi витрати у сумi  60 764 тисяч гривень, витрати на вiдрядження та iншi витрати 
пiдзвiтних осiб - 6 284  тисяч гривень та iншi. 
Iншi витрати на збут за 2019 рiк мiстять витрати на послуги стороннiх органiзацiй, пов'язанi з 
реалiзацiєю готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 
Iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi за 2019 рiк мiстять нарахування резерву вiд 
зменшення корисностi запасiв у сумi 4 066 тисяч гривень, витрати на заробiтну плату та 
вiдрахування невиробничого персоналу 4 198 тисяч гривень, вiдрахування на благодiйнiсть  66 
819 тисяч гривень, амортизацiйнi вiдрахування 41 721 тисяча гривень та iншi витрати 
невиробничого призначення. 
Iншi фiнансовi витрати за 2019 рiк складаються з визнаних штрафiв, пенi, неустойки вiд 
фiнансової дiяльностi -   48 016 тисяч гривень, фiнансових витрат по визнанню кредиторської 
заборгованостi за амортизованою вартiстю 7 587 тисяч гривень, процентних витрат по 
довгостроковому пенсiйному зобов`язанню 10 449 тисяч гривень, iнших фiнансових витрат.  
 
У звiтностi Компанiї витрати за 2018 рiк представленi наступним чином: 
 (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
Собiвартiсть реалiзацiї  
  



  
  
  готової продукцiї, у т.ч.: 6 718 240 
      -  внутрiшнiй ринок  6 697 115 
      - експорт 21 125 
 товарiв 8 585 
 робiт та послуг 19 953 
Разом 6 746 778 
Адмiнiстративнi витрати матерiальнi витрати 3 854 
 витрати на оплату працi 270 387 
 вiдрахування на заробiтну плату 32 087 
 амортизацiя 3 974 
 iншi адмiнiстративнi витрати 59 637 
 Разом 369 939 
Витрати на збут витрати на страхування вантажу 190 753 
 iншi витрати на збут 60 476 
Разом 251 229 
 Iншi операцiйнi витрати 
  
  
   вiд купвiлi - продажу iноземною валюти 5 855 
 собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв 27 207 
 очiкуванi кредитнi збитки 869 744 
 втрати вiд операцiоної курсової рiзницi 70 945 
 нестачi вiд псування цiнностей 1 166 
 визнанi штрафи, пенi, неустойки 1 615 
 iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi 105426 
Разом 1 081 958 
Фiнансовi витрати вiдсотки по кредитах 6 493 424 
 iншi фiнансовi витрати 1 723 218 
Разом 8 216 642 
Iншi витрати  
 собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 11 552 
 уцiнка необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй 7 778 
 списання необоротних активiв 6 206 
Разом  25 536 
 
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї  за 2018 рiк понад 93% складають матерiальнi витрати 
- 6 277 806 тисяч гривень, iз яких  майже 100% матерiали, переданi в переробку вiд пов'язаної 
особи.  
Iншi адмiнiстративнi витрати  за 2018 рiк мiстять комунальнi, юридичнi та iншi корпоративнi 
витрати у сумi  35 417 тисяч гривень, витрати на вiдрядження та iншi витрати пiдзвiтних осiб - 
14 841 тисяч гривень, витрати на податки - 2 909 тисяч гривень та iншi. 
Iншi витрати на збут за 2018 рiк мiстять витрати на послуги стороннiх органiзацiй, пов'язанi з 
реалiзацiєю готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 
Iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк  мiстять нарахування резерву вiд 
зменшення корисностi запасiв у сумi 11 101 тисяч гривень, витрати на заробiтну плату та 
вiдрахування невиробничого персоналу 24 174 тисяч гривень, вiдрахування на благочиннiсть  
35 928 тисяч гривень та iншi витрати невиробничого призначення. 
Iншi фiнансовi витрати за 2018 рiк  майже на 99% складаються з визнаних штрафiв, пенi, 
неустойки вiд фiнансової дiяльностi -   1 697 953 тисяч гривень. 



 
16. Витрати (дохiд) з податку на прибуток 
Поточнi податковi активи та зобов'язання за звiтний перiод оцiнюються за вартiстю, що 
очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згiдно з 
українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що 
використовуються для розрахунку цiєї суми, - є такi, що були офiцiйно чи фактично прийнятi на 
звiтну дату. У перiод з 1 сiчня 2019 р. до 31 грудня 2019 р. ставка податку на прибуток 
українських суб'єктiв господарювання становила 18%.  
 Станом на 31 грудня 2019 року, вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток", Компанiя 
провела оцiнку наявних тимчасових рiзниць, на предмет отримання в майбутньому 
оподатковуваних прибуткiв чи збиткiв, проти яких вони зможуть бути використанi. 
У зв'язку iз наявнiстю значною визначеностi щодо реалiзацiї наявних тимчасових рiзниць 
прийнято рiшення визнавати вiдстроченi податковi активи  на кiнець звiтного перiоду на: 
-пенсiйне забезпечення на виплату льготних пенсiй -17 010 тисяч гривень; 
-суму збиткiв минулих перiодiв -769 575 тисяч гривень. 
        Доходи з податку на прибуток за звiтний перiод становлять 786 585 тисяч гривень. 
 
17. Рух грошових коштiв  
Звiт про рух грошових коштiв мiстить вiдомостi про потоки грошових коштiв за звiтний перiод, 
з розбивкою на потоки вiд операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. 
Компанiя подає вiдомостi про рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної або 
фiнансової дiяльностi у формi, яка найкращим чином вiдповiдає характеру його дiяльностi за 
прямим методом. Класифiкацiя за видами дiяльностi забезпечує iнформацiю, яка дозволяє 
оцiнити вплив цiєї дiяльностi на фiнансове становище Компанiї i розмiр її грошових коштiв i 
еквiвалентiв грошових коштiв. Ця iнформацiя також може використовуватися для оцiнки 
взаємозв'язку мiж цими видами дiяльностi. 
Сума грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi є ключовим показником того, якою мiрою 
операцiї Компанiї забезпечують надходження грошових коштiв, достатнiх для погашення позик, 
збереження її операцiйних можливостей. 
Потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi переважно пов'язанi з основною 
прибутковою дiяльнiстю Компанiї. Таким чином, вони, як правило, є результатом операцiй та 
iнших подiй, що входять у визначення прибутку або збитку.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 1 060 790 
Поточнi рахунки в  iноземнiй валютi 167 344  348 266 
Iншi рахунки в нацiональнiй валютi 7 577 15 136 
Разом 175 981 364 192 
 
  Як зазначено у Примiтцi 9(а), станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Компанiя утримувала  
депозити, деномiнованi у гривну, та грошовi кошти  у сумi 814 139 тисяч гривень, розмiщенi у 
банках, по яких здiйснюється процедура лiквiдацiї. Управлiнським персоналом на суму активiв, 
до яких обмежено доступ,  нараховано резерв у сумi 814 139 тисяч гривень вiдповiдно.  
 
18. Управлiння фiнансовими ризиками 
(а)  Огляд 
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх 
еквiваленти та iншi фiнансовi активи. Компанiя має iншi рiзнi фiнансовi iнструменти, такi як 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйної 
дiяльностi. 



Компанiя не бере участi в суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових 
iнструментiв, оскiльки полiтика Компанiї не передбачає здiйснення таких операцiй. Загальна 
програма управлiння ризиками Компанiї сфокусована на згладжуваннi ефекту 
непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення 
його потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї. 
Управлiння ризиками здiйснюється фiнансовими вiддiлами Компанiї.  
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї, включають валютний ризик, 
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих 
ризикiв представленi нижче. 
 (б)  Валютний ризик  
Валютнi ризики виникають за фiнансовими iнструментами в iноземнiй валютi, яка не є 
функцiональною, i є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язанi з конвертацiєю валюти не 
враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункцiональних валютах, в яких 
деномiнованi фiнансовi iнструменти Компанiї 
Компанiя працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, росiйський рубль та 
українська гривня. 
Офiцiйнi курси обмiну гривнi до iноземних валют складали: 
 
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 
євро (EUR) 26,422 31,714138 
долар США (USD) 23,6862 27,688264 
росiйський рубль (RUB) 0,38160 0,39827 
 
Основний валютний ризик для Компанiї головним чином пов'язаний з наявнiстю монетарних 
активiв та зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок коливань курсiв на 
валютному ринку. Такий ризик виникає при операцiях купiвлi/продажу Компанiєю в валютах 
iнших, нiж функцiональна валюта.  
Валютний ризик управляється казначейством Компанiї, яке розробило полiтику управлiння 
валютним ризиком. Казначейство встановлює лiмiти на рiвень впливу ризику в розрiзi валют i 
максимальний розмiр ризику. Компанiя не укладала угод, спрямованих на хеджування цих 
валютних ризикiв. 
Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, деномiнованих у вiдповiднiй валютi, станом на звiтну 
дату наведена нижче: 
(в тисячах гривень) 
рядок балансу євро долар США росiйський рубль фунти стерлiнги  
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 
грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018  
Фiнансовi активи   
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26 31 167 318 348 235 - -  
 
              -  
 
- 
Фiнансовi зобов'язання   
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (54 159) (419 080) (354 446) (654 
002) (8 905) (9 913)  
 
(1 822)  
 
- 
Кредити та позики (181 014) (1 459 319) (24 913 170) (28 637 785) - (2 178)  



-  
- 
Разом (235 147) (1 878 369) (25 100 298) (28 943 552) (8 905) (12 092) (1 822) - 
 
В наведенiй нижче таблицi розкривається вплив можливих змiн валютного курсу на прибуток 
Компанiї. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, зокрема, процентнi ставки, 
залишаться постiйними.: 
 
 Змiни в валютному курсi Вплив на прибуток до оподаткування 
  2019 рiк 2018 рiк 
євро (EUR)  змiцнення на 10% (23 515)   (187 837) 
  ослаблення на 10% 23 515  187 837 
долар США (USD)  змiцнення на 10% (2 510 030) (2 894 355) 
  ослаблення на10% 2 510 030 2 894 355 
росiйський рубль (RUB)  змiцнення на 10% (890) (1 209) 
  ослаблення на 10% 890 1 209 
Фунти стерлiнги (GBP)  змiцнення на 10% (182) - 
  ослаблення на 10% 182 - 
 
 
(в) Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя буде складно виконувати свої фiнансовi 
зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштiв, або iншого 
фiнансового активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi 
максимально можливого достатнього рiвня лiквiдностi, необхiдного для виконання фiнансових 
зобов'язань у встановлений термiн як у звичайних так i у несприятливих умовах, так щоб при 
цьому запобiгти неприйнятних збиткiв та уникнути негативного впливу для репутацiї Компанiї. 
Задачею Компанiї є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у 
використаннi грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi Компанiї, та умов 
кредитування, що надаються постачальниками та банками.  
Компанiя аналiзує свої активи та можливiсть отримання грошових коштiв, а також зобов'язання 
за строками погашення та планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних строкiв виконання 
зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.  
(г) Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Компанiю на значнi кредитнi ризики, 
включають в основному: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть, наданi позики. Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується та 
аналiзуються в кожному конкретному випадку. Управлiнський персонал Компанiї вважає, що 
кредитний ризик належним чином вiдображено в резервах пiд зменшення корисностi активiв. 
Максимальний кредитний ризик, присутнiй на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, дорiвнює 
балансової вартостi фiнансових iнструментiв.  
Компанiя не вимагає застави за своїми фiнансовими активами. Разом з тим, як зазначено у 
Примiтцi 9 Компанiя понесла значнi збитки у зв'язку з банкрутством окремих банкiв. 
 (д) Процентний ризик 
        Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни 
їх справедливої вартостi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових 
потокiв (заборгованiсть за змiнною ставкою). При отриманнi нових кредитiв та позик 
керiвництво Компанiї користується своїми судженнями, щоб прийняти рiшення щодо того яка 
процентна ставка - фiксована чи змiнна - буде бiльш вигiдною для Компанiї протягом 
очiкуваного перiоду погашення заборгованостi. 
(є) Управляння капiталом 



Компанiя здiйснює управлiння капiталом через систему принципiв i методiв розробки i 
реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з рiзноманiтних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у рiзних видах господарської 
дiяльностi пiдприємства. Оскiльки створення та розвиток необхiдної фiнансової ресурсної бази є 
важливою умовою сталого економiчного зростання, Компанiя постiйно вдосконалює систему 
управлiння капiталом, зокрема його формування та використання.  
Компанiя розглядає позиковий капiтал та власний капiтал як вiдповiднi компоненти 
фiнансування капiталу, а отже - частину управлiння її капiталом. Задачею Компанiї при 
управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi Компанiї продовжувати функцiонувати на 
постiйний основi з метою забезпечення прибуткiв, фiнансування своїх операцiйних потреб, 
капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї з управлiння капiталом 
спрямована на забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення 
сукупних витрат на залучення капiталу i забезпечення гнучкостi доступу Компанiї до ринкiв 
капiталу 
Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових 
коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму 
капiталу пiд управлiнням компанiї. Враховуючи негативнi явища та обставини, викладенi у 
Примiтках 1(б) та 2(в) коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного має вiд'ємне 
значення. 
Управлiнський персонал Компанiї намагається пiдтримати кредитну репутацiю на рiвнi, який 
сприяє залученню нових капiталiв на прийнятних умовах.  
 
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 
Усього позикового капiталу 32 444 543 37 342 635 
Усього власного капiталу -24 488 727 -27 436 845 
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного -1,3 -1,4 
 
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 
 
19. Умовнi, непередбачнi та контрактнi зобов'язання  
(а) Оподаткування 
Компанiя здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 
українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та регулятивна 
база, а також нормативна база з iнших питань, зокрема, валютного контролю та митного 
законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко 
сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих i центральних органiв 
державної влади та iнших державних органiв. Випадки непослiдовного тлумачення не є 
поодинокими. Управлiнський персонал вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що 
регулюють дiяльнiсть Компанiї є вiрними, i Компанiя дотримувалась усiх нормативних 
положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi. Однак 
вiдповiднi органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень, i, якщо вони 
зможуть довести обгрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином 
вплинути на цю окрему фiнансову звiтнiсть.  
Управлiнський персонал сподiвається, що має iстотнi аргументи для успiшного уникнення 
можливих ускладнень i не вважає, що ризик бiльш значний, нiж ризики подiбних пiдприємств в 
Українi. Якщо не вважається ймовiрним, що виникнуть суттєвi вимоги, забезпечення не 
нараховуються в цiй окремiй попереднiй фiнансовiй звiтностi.  
(б)  Активи, переданi в заставу, фiнансова порука 
Компанiя виступає поручителем по зобов'язаннях за кредитами, отриманими її пов'язаними 
сторонами. Сума договору поруки складає 20 000 000 доларiв США що дорiвнює 473 724 тисяч 
гривень. 



(в)  Судовi справи 
Компанiя протягом звiтного перiоду виступала вiдповiдачем у господарських судових процесах 
на загальну суму: 874 049 тисяч доларiв США, 4 316 тисяч Євро, 114 379 тисяч гривень. 
Позицiя Компанiї щодо  судових розглядiв є юридично об?рунтованою в достатнiй мiрi, i тому 
остаточнi рiшення щодо таких питань не матимуть негативного впливу на фiнансовий стан або 
результати дiяльностi Компанiї, та ймовiрнiсть їх настання не є вiрогiдною, тому в цiй 
фiнансовiй звiтностi не було створено забезпечень.  
(г) Зобов'язання по охоронi навколишнього середовища 
Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї 
державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Товариство проводить перiодичну 
оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони 
негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в 
результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової 
практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися 
значними. Керiвництво Товариства вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за 
дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що 
виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю.  
 
20. Операцiї з пов'язаними сторонами 
У ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя придбає сировину та матерiали, продає товари та 
здiйснює iншi операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому 
випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий 
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.  
Умови операцiй з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. 
Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими виплатами, 
що включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 60 792 тисячi гривень за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 р. ( на 31 грудня 2018 р. 25 340 тисяч гривень). 
Нарахування та виплати  пов'язаним сторонам проводились згiдно штатного розкладу на 
умовах, що не вiдрiзняються вiд звичайних.  
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, 
прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Компанiї.  
Залишки Компанiї по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на  31 грудня   2019 р. та   
31 грудня 2018 р. представленi таким чином: 
(тисяч гривень)  
Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами Суми залишкiв станом на 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Дебiторська заборгованiсть по реалiзованих iнвестицiях:   
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 11 396 11 396 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть:   
дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї  764 
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 1 652 439 1 707 068 
Аванси виданi:   
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 202 804 536 364 
Разом дебiторська заборгованiсть 1 866 639 2 255 592 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:   
дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї  183 
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем  11 793 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:    
дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї 284 0 
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 9 294 0 
Разом кредиторська заборгованiсть 9 578 11 976 



 
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року представленi таким 
чином: 
(тисяч гривень)  
Операцiї з пов'язаними сторонами Пов'язанi сторони Разом 
 дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї суб`єкти господарювання пiд спiльним 
контролем  
Реалiзацiя послуг 217 3 421 3 638 
Дохiд вiд операцiйної оренди 473 7 541 8 014 
Дохiд вiд продажу основних засобiв 267 112 379 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 0 11 396 11 396 
Iнший дохiд 823 18 749 19 572 
Придбання матерiалiв i товарiв 0 8 276 382 8 276 382 
Придбання необоротних активiв 0 511 511 
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 0 11 404 11 404 
Послуги стороннiх органiзацiй 0 599 929 599 929 
Транспортнi витрати 5 528 71 809 77 337 
Послуги операцiйної оренди 195 2 772 2 967 
Iншi витрати 73 3 772 3 845 
 
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представленi таким 
чином: 
(тисяч гривень)  
Операцiї з пов'язаними сторонами Пов'язанi сторони Разом 
 дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї суб`єкти господарювання пiд спiльним 
контролем  
Реалiзацiя готової продукцiї 0 322 280 322 280 
Реалiзацiя товарiв 60 8 602 8 662 
Реалiзацiя послуг 0 16 798 16 798 
Дохiд вiд операцiйної оренди 727 7 281 8 008 
Дохiд вiд продажу основних засобiв 728 2 672 3 400 
Фiнансовi доходи 0 8 972 8 972 
Iнший дохiд 667 43 803 44 470 
Придбання матерiалiв i товарiв 807 6 277 249 6 278 056 
Придбання необоротних активiв 0 2 293 2 293 
Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв 535 2 127 2 662 
Послуги сторонiх органiзацiй 0 423 615 423 615 
Транспортнi расходи 2 951 51 800 54 751 
Послуги операцiйної оренди 477 2 550 3 027 
Iншi витрати 579 2 364 2 943 
 
    Всi послуги, отриманi Компанiєю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 та 31 грудня 
2018   вiд пов'язаних осiб надавалися на ринкових умовах. 
    Крiм того, пов'язанi сторони виступають поручителями по фiнансових зобов'язаннях 
Компанiї. 
 
21.  Подiї пiсля дати балансу 
  Управлiнським персоналом проведено аналiз подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу, на 
предмет їх впливу на фiнансовий стан Компанiї та встановлено наступне: 
24 лютого 2020 року Компанiя продала частку у статутному капiталi  дочiрнього пiдприємства 
ТОВ "Група "Енерго" : 



-99% статутного капiталу за 1 127 тисяч  гривень  
 
24 лютого 2020 року Компанiя продала акцiї дочiрнiх пiдприємств:  
1. 173 832 970 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "Донецькiй металургiйний завод"  
за 2 168 тисяч  гривень  
2. 8 845 637 655 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "Макiївкокс" за 2 807 тисяч  
гривень   
3. 304 742 560 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "ЯКХЗ" за 2 932 тисяч  гривень  
 
        Пiсля продажу частки у статутному капiталi  ТОВ "Група "Енерго" та продажу акцiй 
ПРАТ "Донецькiй металургiйний завод", ПРАТ "Макiївкокс" та ПРАТ "ЯКХЗ", доля володiння 
Компанiї склала 0%. 
 
 
Примiтки до рiчної фiнансовiй звiтностi ПРАТ "ДМЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року, 
були затвердженi 21 березня 2020 року та вiд iменi керiвництва ПРАТ "ДМЗ" їх пiдписали: 
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1. Загальна iнформацiя 
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -  МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" (далi - Компанiя або ПРАТ "ДМЗ") - це юридична особа, зареєстроване в Українi. Дата 
державної реєстрацiї - 09.08.2002р.  
  
Мiсцезнаходження Компанiї: вул. Торгiвельна, 106А,  м. Покровськ, Донецька область, 
Україна. 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть у галузi виробництва концентрату коксiвного вугiлля на 
давальницьких умовах. 
Основний вид дiяльностi - виробництво чавуну, сталi та феросплавiв. 
 
          Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанiї працювало близько 294 осiб (на 31 грудня 2018 
р.:519 осiб). 
На 31 грудня 2019 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -  
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" має 1 фiлiю:  
 "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" ПРАТ "ДМЗ" розташована за адресою: 
Донецька обл., Покровський район, с.Сергiївка (Сергiївська с/р),  пров. Верхнiй, 44. 
        дочiрнi пiдприємства: 
ТОВ "Група Енерго", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  
м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 99%.  
ТОВ "ШСК "Донецкшахтопроходка", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,              
м.Донецьк, вул. Павших Комунарiв 102а.  Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 92%. 
ПРАТ "Донецький металургiйний завод", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  
м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А.  Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 48%. 
ПРАТ "Макiївський коксохiмiчний завод", зареєстроване за адресою: Донецька область м. 
Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 73%. 
ПРАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод", зареєстроване за адресою: Донецька область  м. 
Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 91%. 
ПРАТ "Макiївкокс", зареєстроване за адресою: Донецька область м. Покровськ, вул. 
Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 97%. 
асоцiйоване  пiдприємсво: 
         ПРАТ "АП "УКРБУД", зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Захисникiв України, буд. 31. Внесок Компанiї в уставний капiтал складає 49,9755%. 
Iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiя не має.  
Незважаючи на те, що Компанiя володiє бiльшiстю акцiй ТОВ "Група Енерго", ТОВ "ШСК" 
Донецькшахтопроходка", ПРАТ "Донецький металургiйний завод", ПРАТ "Макiївський 
коксохiмiчний завод", ПРАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод", ПРАТ "Макiївкокс",  вона не 
має iстотного контролю i повноважень брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової, 
господарської та комерцiйної дiяльностi даних пiдприємств. 
Органами управлiння Компанiї є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,  Генеральний 
директор. Виконавчим органом є Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Компанiї. Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, 
що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Нагляд за 



дiяльнiстю Генерального директора здiйснює Наглядова рада, члени якої обираються 
загальними зборами акцiонерiв Компанiї у вiдповiдностi до чинного законодавства. 
Станом на 31 грудня 2019 та  31 грудня 2018 р. власниками акцiй Компанiї є юридичнi особи 
нерезиденти: 
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) - 24,99% акцiй Компанiї,  
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. - 24,99% акцiй Компанiї,  
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) - 24,99% акцiй 
Компанiї,  
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД - 24,99% акцiй Компанiї. 
Кiнцевий бенефiциарний власник вiдсутнiй, тому що серед власникiв вiдсутнi фiзичнi особи, якi 
володiють 25 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу. 
б)Операцiйне середовище та економiчна ситуацiя 
       Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Економiчна ситуацiя в Українi iстотно 
погiршилася у 2014-2016 рр. внаслiдок вiйськової напруженностi на сходi України. Збройний 
конфлiкт, що почався навеснi 2014, i ще не закiнчений; частини Донецької та Луганської 
областей знаходяться на територiї, непiдконтрольнiй українськiй владi, i українська влада в 
даний час не має можливостi повною мiрою забезпечити застосування українського 
законодавства на територiї даних областей. Всi виробничi потужностi Компанiї розташованi на 
територiї, пiдконтрольнiй українськiй владi, але географiчно наближенiй до зони конфлiкту. 
Кiнцевий результат вищезазначених подiй важко спрогнозувати, однак вони можуть мати 
подальший суттєвий негативний вплив на українську економiку. 
В 2018 - 2019 р. в економiцi України спостерiгається вiдновлення загальної макроекономiчної 
стабiльностi, що супроводжується структурними реформами, зростанням iнвестицiй в 
вiтчизняну економiку, зростанням купiвельної спроможностi населення, розвитком 
агропромислового сектору, активiзацiєю будiвництва та покращенням ситуацiї на зовнiшнiх 
ринках. ВВП продовжує рост на 3,3 % у 2019 як i у 2018 у порiвняннi з минулим роком. 
 
Крiм того вiдбулися позитивнi зрушення в монетарнiй полiтицi. Нацiональний банк України 
("НБУ") провiв ряд заходiв по врегулюванню ситуацiї на фiнансовому ринку, якi були 
спрямованi, окрiм iншого, на стримування рiвня iнфляцiї. В 2019 роцi iндекс iнфляцiї України 
сповiльнився до рiвня 4,1%  (в порiвняннi з 9,8% у 2018 роцi), що дозволило НБУ розпочати 
полiтику зниження ефективної облiкової ставки пiсля тривалого перiоду її зростання - з 18 % у 
вереснi 2019 до 13,5% у груднi 2019 i до 11% у сiчнi 2020. 
 
Протягом 2018-2019 рокiв НБУ здiйснив ряд крокiв щодо пом'якшення валютних обмежень, якi 
були запровадженi протягом 2014 - 2015 рокiв. Зокрема, обов'язкова частка продажу надходжень 
в iноземнiй валютi на мiжбанкiвському ринку зменшилась з 50% до 30%, починаючи з 1 березня 
2019 року,  а починаючи з 20 червня 2019 року її було скасовано. В додаток до цього, 
нормативний перiод розрахункiв за операцiями, здiйснених в iноземнiй валютi, зрiс з 180 днiв до 
365 днiв, починаючи з 16 травня 2019. 
 
Україна продовжує утримувати активну позицiю на мiжнародних ринках боргового капiталу. 
Протягом 2018 - 2019 рокiв Україна не лише випустила кiлька траншiв єврооблiгацiй, 
деномiнованих у доларах США , але й випустила свiй перший за останнi 15 рокiв транш в євро. 
Крiм того, у травнi 2019 року Clearstream, мiжнародний центральний депозитарiй цiнних паперiв 
Deutsche B?rse Group, вiдкрив рахунок у НБУ, що полегшило доступ мiжнародних iнвесторiв до 
облiгацiй внутрiшнього державного боргу, покращило стiйкiсть портфеля державного боргу за 
рахунок збiльшення його гривневої частки та сприятливо вплинуло на приплив iноземної 
валюти в країну.  
Спалах захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 призвiв до введення карантину та 
рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн, включаючи найпотужнiшi 



економiки свiту.  
Це у свою чергу призвело до скорочення активностi у певних секторах економiки (особливо у 
сферi надання послуг), знизило попит на певнi товари та послуги та збiльшило ризики 
сповiльнення економiчного зростання та рецесiї у ключових економiках свiту зi всiма 
негативними наслiдками 
У комбiнацiї iз початком цiнової вiйни на ринку нафти, це призвело до рiзкого падiння на 
фiнансових ринках та зниження вартостi багатьох активiв.  
Крiм того спалах цього захворювання може потенцiйно призвести до порушення логiстичних 
ланцюжкiв поставок та зменшення виробництва певної продукцiї 
У вiдповiдь на потенцiйно загрозу, яку коронавiрус становить для життя громадян, українська 
влада також вжила ряд заходiв щодо стримування спалаху, ввiвши обмеження на пересування 
людей в межах країни, "закриття" мiст в регiонах, якi  постраждали вiд спалаху, припинення 
регулярного мiжнародного пасажирського авiасполучення з Україною, а також тимчасове 
обмеження на в'їзд до країни iноземних громадян. Деякi пiдприємства  запровадили вiддалений 
режим роботи для соцiального дистанцiювання своїх спiвробiтникiв. Частка пiдприємств 
скоротили або тимчасово призупинили дiловi операцiї. 
Бiльш широкi потенцiйнi економiчнi наслiдки цих подiй включають в себе: 
o порушення бiзнес-операцiй i економiчної активностi в Українi з каскадним впливом як на 
iноземнi, так i на вториннi ланцюжки поставок, включаючи торгiвлю i транспорт, подорожi та 
туризм, розваги, виробництво, будiвництво, роздрiбну торгiвлю, страхування i освiту;  i 
o зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається на цiнах на активи i обмiнних 
курсах. 
Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 
дiяльностi Компанiї, необхiднi в рамках iснуючих обставин. У той же час подальша 
нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати 
дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент 
визначити неможливо.  
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 
щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 
Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського 
персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi виникли в 
результатi подiй в Українi пiсля дати балансу. 
 
2. Основа складання фiнансової звiтностi 
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдно до законодавства України.  
Пiдприємство, скориставшись порадами Мiнiстерства фiнансiв України, викладеними в Листi 
вiд 29.12.2017р. №35210-06-5/37175, визначило для себе датою переходу на МСФЗ 01.01.2018р. 
 (б) Функцiональна валюта та валюта подання 
Нацiональною валютою України є гривня. Функцiональною валютою Компанiї та валютою 
подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 
(в) Безперервна дiяльнiсть  
За перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 р., Компанiя отримала чистий прибуток у розмiрi  2 930 
712 тисяч гривень.  Поточнi зобов'язання Компанiї перевищують її оборотнi активи станом на 
31 грудня 2019 р. на 25 632 544 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: на 27 822 043 тисячi гривень). 
Таке перевищення вiдноситься, головним чином, до короткострокових зобов'язань за кредитами. 
Станом на 31 грудня 2019 р. заборгованiсть Компанiї по кредитах складає 30 222 165 тисяч 
гривень (31 грудня 2018 р.: 34 558 525 тисяч гривень), включаючи проценти до виплати у сумi 
15 519 898 тисяч . 
На 31 грудня 2019 р. Компанiя не виконала обов'язковi умови Договору про синдикований 



кредит перед-експортного фiнансування, а також обов'язковi умови iнших кредитних угод, 
залишки за якими разом становлять 30 222 165 тисяч гривень. 
На дату складання цiєї консолiдованою  фiнансової звiтностi через порушення обов'язкових 
фiнансових та iнших умов договору про надання перед-експортного синдикованого кредиту, 
кредитори вимагали погашення кредитiв загальною сумою 23 990 883 тисяч гривень, 
включаючи проценти до виплати на суму 13 913 593 тисяч гривень. 
          По умовах затверджених наприкiнцi вересня 2018р. Компанiя досягла  мирових угод 
на суму  2 164 434 тисяч гривень.  Станом на 31 грудня 2018 р. борг не погашено. Станом на 
31.12.2019 борг погашено  частково. 
         У зв'язку iз ситуацiєю, що описана в Примiтцi 1(б), Компанiя фактично втратила активи, 
розташованi на тимчасово непiдконтрольнiй Українi територiї загальною вартiстю 3 421 182 
тисяч гривень.  
З метою забезпечення тривалої дiяльностi Компанiї згiдно з принципом безперервностi, 
керiвництво Компанiї вживає таких заходiв: 
o  Протягом 2019 керiвництво Компанiї продовжувало вести переговори щодо 
реструктуризацiї кредитiв у сумi 657 170 тисяч грн., включаючи нарахованi проценти у сумi  
153 114 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019р. до 2021 року. 
o Керiвництво Компанiї планує провести переговори з кредиторами щодо умов 
реструктуризацiї синдикованого кредиту перед-експортного фiнансування. 
o Керiвництво Компанiї планує у передбаченому законодавством України порядку 
притягнути до вiдповiдальностi третiх осiб, причетних до незаконного захоплення виробничих i 
адмiнiстративних примiщень Компанiї. 
 
Хоча управлiнський персонал Компанiї вважає, що вживанi ним заходи будуть достатнiми для 
того, щоб забезпечити дiяльнiсть Компанiї на основi принципу безперервностi дiяльностi у 
найближчому майбутньому, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може 
спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер 
та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова 
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення 
дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови 
здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 
(г) Використання оцiнок i суджень 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського 
персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв 
облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, 
а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов'язання. Фактичнi результати 
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуются, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони переглядаються, а також у 
всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 
 
3. Основнi принципи облiкової полiтики 
 (а)  Передумови облiкової полiтики 
Наказ про облiкову полiтику Компанiї розроблений вiдповiдно до законодавства України та 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 
(далi - МСФЗ).  
 Облiкова полiтика Компанiї визначає та встановлює єдинi принципи, методи i процедури, 
що використовуються нею для здiйснення облiку активiв, зобов'язань, капiталу, операцiй, 
складання та подання фiнансової звiтностi. 
Основна мета облiкової полiтики - забезпечення та надання користувачам повної, достовiрної та 



неупередженої iнформацiї про майновий та фiнансовий стан Компанiї, результати дiяльностi та 
рух грошових коштiв, з метою прийняття ними вiдповiдних економiчних рiшень. 
Положення облiкової полiтики є обов'язковими для безумовного виконання всiма працiвниками 
Компанiї при вирiшеннi питань, регламентованих облiковою полiтикою. 
Облiкова полiтика може змiнюватися добровiльно або примусово. 
Добровiльно облiкова полiтика змiнюється за рiшенням управлiнського персоналу та у тих 
випадках, коли використання нової облiкової полiтики дає бiльш достовiрну iнформацiю для 
складання фiнансової звiтностi. При цьому показники статей звiтностi, що змiнюються, 
перераховуються ретроспективно за всi попереднi перiоди. Якщо ж це неможливо - тодi за 
порiвняннi перiоди. 
(б) Змiна облiкової полiтики  
Змiна облiкової полiтики Компанiї можлива лише за таких умов: 
" Якщо змiни вимагаються МСФЗ; 
" Необхiдностi застосування якого-небудь iншого способу вiдображення господарських 
операцiй, активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi для бiльш правдивого 
вiдображення подiй та угод у фiнансовiй звiтностi Компанiї при умовi, що данi змiни призведуть 
до надання бiльш доречної та надiйної iнформацiї по фiнансовий стан, фiнансовi результати 
дiяльностi або грошовi потоки. 
(в) Виклад суттєвих облiкових полiтик та суджень 
Викладенi далi iстотнi положення облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно 
протягом перiоду, поданого у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 
1. При визнаннi об'єкта основних засобiв як активу здiйснюється його оцiнка за первiсною 
вартiстю. Пiсля визнання об'єкт основних засобiв враховується за переоцiненою вартiстю. При 
переоцiнцi основних засобiв застосовується метод списання зносу. Iнформацiя про суму 
накопиченої амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан. 
Сума, яка амортизується (за винятком вартостi землi) пiдлягає систематичному розподiлу 
протягом термiну корисної експлуатацiї. 
          Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та 
готовi до використання. 
         При розрахунку амортизацiї застосовується метод лiнiйної амортизацiї основних 
засобiв, який полягає в нарахуваннi постiйнi вiдрахування протягом строку корисної 
експлуатацiї, якщо при цьому не змiнюється лiквiдацiйна вартiсть активу. На об'єкти, що 
вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя в розмiрi 100% в 
момент їх введення в експлуатацiю. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i термiн корисної експлуатацiї переглядається не 
рiдше нiж один раз на рiк, i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 
вiдображаються в облiку як змiни в облiковiй оцiнцi. 
Нарахування амортизацiї активу припиняється, починаючи з бiльш ранньої з двох дат: дати 
переведення до складу активiв, призначених для продажу або дати припинення визнання 
активом. 
2. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi 
переоцiненого об'єкта щомiсяця включається пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу 
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу.  
3. До iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься нерухомiсть, призначена для отримання орендних 
платежiв або збiльшення власного капiталу i використовувана для власних потреб менш нiж на 
1,0% вiд загальної площi нерухомостi.  
4. При визнаннi об'єкта iнвестицiйної нерухомостi в якостi активу виробляється його оцiнка за 
собiвартiстю. Пiсля визнання об'єкт iнвестицiйної нерухомостi оцiнюється за собiвартiстю мiнус 
амортизацiйнi витрати i витрати по зменшенню корисностi. Iнформацiя про суму накопиченої 
амортизацiї вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан.  
5. Капiталiзування витрат за позиками, безпосередньо вiдноситься до придбання, будiвництва 



або виробництва квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносяться активи, 
пiдготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає перiод 
часу бiльше трьох мiсяцiв  
6. Нематерiальнi активи признаються i враховуються за собiвартiстю. Iнформацiя про суму 
зносу вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан.  
7. В окремiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi та дочiрнi 
пiдприємства оцiнюються по собiвартостi. В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi 
iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом повної консолiдацiї, фiнансовi 
iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - за методом участi у капiталi. 
8. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються в сумi 
зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi.  
9. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнаються на дату 
операцiї. Надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
процентної ставки.  
Короткострокова неторгова дебiторська заборгованiсть дисконтується в разi iстотного ефекту 
вiд дисконтування.  
Ефективна процентна ставка за фiнансовим iнструментом - це ставка, що застосовується при 
точному дисконтуваннi майбутнiх грошових платежiв або надходжень вiд фiнансового 
iнструмента.  
Ефективна процентна ставка розраховується на пiдставi ринкової ставки вiдсотка, а також 
враховуються винагороди i комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за 
фiнансовими iнструментами.  
Для визначення переважної ринкової ставки вiдсотка використовується:  
1) Iнформацiя з сайту НБУ щодо грошово-кредитної статистики по процентних ставках. 
Iнформацiя береться по Донецькiй областi, ставка розраховується середня, виходячи з даних для 
пiдприємств переробної промисловостi i пiдприємств оптової i роздрiбної торгiвлi.  
2) Ставка, прописана в договорах реструктуризацiї кредитiв пiдприємства укладених в звiтному 
перiодi.  
У разi суттєвої вiдмiнностi в значеннях ставок за двома зазначеними джерелами 
використовується середня ставка для розрахункiв.  
У разi значного розриву мiж показниками, проводиться аналiз на предмет того, який показник 
бiльш реально буде вiдображати поточну ситуацiю на ринку i використовувати дану ставку для 
розрахункiв.  
10. У звiтi про фiнансовий стан дебiторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням 
резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки по дебiторської 
заборгованостi шляхом нарахування прогнозного резерву портфельним методом i методом за 
iндивiдуальними балансам iз застосуванням ставок резервування. 
Вiдсоток знецiнення (в рiчному еквiвалентi) коригується  на перiод погашення дебiторської 
заборгованостi.  
11. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням 
витрат на проведення операцiї, в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної процентної ставки.  
Короткострокова кредиторська заборгованiсть дисконтується в разi iстотного ефекту вiд 
дисконтування.  
12. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та чи iншому вибуттi оцiнка запасiв 
здiйснюється за методом ФIФО. Метод конкретної iдентифiкацiї списання запасiв 
застосовується при виконаннi робiт по конкретному об'єкту.  
13. Втрати вiд знецiнення запасiв вiдображаються прямим списанням за статтею iншi операцiйнi 
витрати. 
14. До складу статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включаються готiвковi грошовi кошти в 
касi пiдприємства, грошi на поточних та iнших рахунках в банках (в т.ч. розподiльчих), грошовi 



кошти в дорозi, електроннi грошi, еквiваленти грошових коштiв,  зокрема депозити в банках 
термiном погашення не бiльше трьох мiсяця.  
15. Створюються забезпечення для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на:  
- виплату вiдпускних ; 
-погашення зобов'язань щодо програм пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою;  
- iншi забезпечення.  
16. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи зi 
стадiї завершеностi робiт за кожним договором.  
Оцiнка ступеню завершеностi операцiй з надання послуг здiйснюється шляхом вивчення 
виконаної роботи.  
Оцiнка ступеню завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом 
вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. 
  
17. Витрати за функцiями класифiкуються  за такими статтями:  
Операцiйнi витрати:  
-          Собiвартiсть реалiзацiї  
-          Адмiнiстративнi витрати  
-          Витрати на збут  
-          Iншi операцiйнi витрати  
Неоперацiйнi витрати:  
-          Фiнансовi витрати  
-          Витрати вiд участi в капiталi  
-          Iншi витрати  
З метою класифiкацiї, операцiйними витратами вважаються витрати, пов'язанi з операцiйною 
дiяльнiстю. Операцiйною дiяльнiстю вважається основна дiяльнiсть пiдприємства, яка 
приносить дохiд, а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою 
дiяльнiстю.  
18. В Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд курсовi рiзницi вiдображаються 
згорнуто.  
19. Надходження вiд отриманих дивiдендiв показуються в звiтi про рух грошових коштiв, як рух 
грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.  
20. Виплата вiдсоткiв за користування грошовими коштами показується в звiтi про рух 
грошових коштiв, як рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi. 
21. Статтi доходiв, витрат та руху грошових коштiв господарської одиницi за межами України 
при включеннi в фiнансову звiтнiсть пiдприємства перераховується по валютному курсу на дату 
здiйснення операцiї. 
 (г) Новi стандарти та тлумачення, якi набрали чинностi протягом звiтного перiоду 
 При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховувала вплив наступних нових стандартiв, 
якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з 
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в 
дiю та вiдносяться до  фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються 
з 1 сiчня 2019 року. 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда": дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 01.01.2019р. 
МСФЗ 16 "Оренда" запровадив єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка 
передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен 
визнавати актив у формi права користування, що являє собою право використовувати базовий 
актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. 
Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог Стандарту щодо короткострокової оренди та 
оренди об'єктiв з низькою вартiстю. Правила облiку для орендодавцiв залишаються 
аналогiчними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як 



фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду. 
МСФЗ 16 замiнив дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у МСБО 17 
"Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда - 
заохочення" та ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про 
оренду". 
За оцiнкою Компанiї вплив нового стандарту МСФЗ 16 на звiтнiсть Компанiї незначний, 
оскiльки iснуючи договори або не пiдпадають пiд класифiкацiю як договори оренди, або є 
короткосроковими та по об'єктах з низькою вартiстю. 
 
 
4. Визначення справедливої вартостi 
 
Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила розкриття iнформацiї вимагають 
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. 
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при 
передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент 
оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з 
використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про 
припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, 
розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцiнцi 
справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника ринку отримувати 
економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом 
продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та 
ефективно. 
 
(а) Основнi засоби  
Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi заснована на ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть 
об'єкта нерухомостi являє собою розрахункову оцiнку суми, на яку даний об'єкт нерухомостi 
може бути обмiняний (пiсля належного вивчення ринку) станом на дату проведення оцiнки в 
результатi угоди мiж обiзнаними, незалежними один вiд одного покупцем i продавцем, 
бажаючими здiйснити таку операцiю. При визначеннi справедливої вартостi машин, 
устаткування, iнвентарю i приладдя застосовується ринковий пiдхiд i витратний пiдхiд з 
використанням оголошених ринкових цiн (котирувань) на подiбнi об'єкти, якщо такi є в 
наявностi. 
У разi вiдсутностi оголошених ринкових цiн (котирувань) справедлива вартiсть основних засобiв 
визначається, головним чином, на основi вартостi замiщення за вирахуванням зносу. Вiдповiдно 
до цього методу, враховується вартiсть вiдновлення або замiщення основних засобiв, 
скоригована на фiзичний, функцiональний чи економiчний знос, а також на старiння.  
(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська  
 заборгованiсть 
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої 
дебiторської заборгованостi оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ця справедлива 
вартiсть визначається для цiлей розкриття iнформацiї або у разi отримання дебiторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi в результатi 
об'єднання бiзнесу. 
 
5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ 
 
Компанiєю здiйснено узгодження активiв, зобов'язань та її власного капiталу у звiтностi за 
попереднiми П(С)БО з активами, зобов'язаннями та її власним капiталом за МСФЗ на 01.01.2018 



наступним чином: 
 
 
                                                                                                                             
(тисяч гривень) 
АКТИВ Код рядка На 31.12.2017 за П(С)БО Вплив переходу на МСФЗ На 
01.01.2018 за МСФЗ Пояснення 
1 2 3 4 5 6 
I. Необоротнi активи          
Нематерiальнi активи: 1000 1 698   1698  
- первiсна вартiсть 1001 5166  5166  
- накопичена амортизацiя 1002 (3 468)   (3 468)  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005  1 643 309  (152 136) 1 491 173  Проведене 
списання, вiдповiдно до п. 67(б)  МСБО 16 "Основнi засоби" 
Основнi засоби: 1010 1 187 196 282 280 1 469 476 Визнана доцiльна вартiсть 
вiдповiдно до п Г5-Г6 МСФЗ 1 
- первiсна вартiсть 1011 2 289 065 27 611 023 29 900 088  
- знос 1012 (1 101 869) (27 328 743) (28 430 612)  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств 1030     
- iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 351 466 (45 585) 305 881 Коригування 
вартостi iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство вiдповiдно до МСБО 27 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 45 765 (45 765) 0 Нарахован 
резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
Вiдстроченi податковi активи 1090 2 249 818 (2 249 803) 
 1 754 1 769 Проведено списання ВПА вiдповiдно до п. 24 МСБО 12 "Податки на прибуток" 
Донараховане ВПА по довгострокових пенсiйних зобов'язаннях 
Усього за роздiлом I 1095 5 479 252 ( 2 209 255)  3 269 997  
II. Оборотнi активи          
Запаси 1100 757 656  757 656  
Виробничi запаси 1101 
 371 922  371 922  
Незавершене виробництво 1102 22 382  22 382  
Готова продукцiя 1103 335 216  335 216  
Товари 1104 28 136  28 136  
Поточнi бiологiчнi активи 1110 36  36  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 3 400 040 (1 140 
467) 
 
 
(1 240) 2 258 333 Нарахован резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до 
МСБО 36 
Виключене сальдо по внутрiгрупових операцiях 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:    
- за виданими авансами 1130 1 002 690 (535 512) 467 178 Нарахован резерв 
пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
- з бюджетом 1135 39  39  
- з нарахованих доходiв    1140                     5988  5988  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 3 311 793 (2 397 523) 914 270
 Нарахован резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСБО 36 
Грошi та їх еквiваленти  1165 2 439 813  2 439 813  



Готiвка 1166 164  164  
Рахунки в банках 1167 2 439 649  2 439 649  
Iншi оборотнi активи 1190 155 002  155 002  
Усього за роздiлом II 1195 11 073 057 (4 074 742) 6 998 315  
БАЛАНС 1300 16 552 309                 (6 283 997) 10 268 312  
I. Власний капiтал          
Зареєстрований (пайовий) капiтал  1400 123 076 (45 088) 77 988 Коригування 
вартостi iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство вiдповiдно до МСБО 27 
Капiтал у дооцiнках 1405 0 206 900 206 900 Визнана дооцiнка вiдповiдно до п 
39 МСБО  16 "Основнi засоби" 
Резервний капiтал 1415 20 941  20 941  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (18 487 655) 
  (6 674 812) 
 (25 162 467) 
 Визнаний фiнансовий результат впливу переходу на МСФЗ 
Усього за роздiлом I 1495  (18 343 638) (6 513 000) (24 856 638)  
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення       
Пенсiйнi зобов'язання 1505 0 117 925 117 925 Скориговане забезпечення 
по втрачених активах та з пенсiйних зобов'язань 
Усього за роздiлом II 1595 0 117 925 117 925  
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення       
Короткостроковi кредити банкiв 1600 2 748 327  2 748 327  
Поточна заборгованiсть за:       
- довгостроковими зобов'язаннями 1610 18 397 227  18 397 227  
- за товари, роботи, послуги 1615 1 575 454 (1 240) 1 574 214 Виключене сальдо по 
внутрiгрупових операцiях 
- з бюджетом 1620 62 981  81  
- зi страхування 1625 31 428  28  
- з оплати працi 1630 20 819  20 819  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 76 450  76 
450  
Поточнi забезпечення 1660 3 850 335  
103 346 3 953 681 Скориговане забезпечення по втрачених активах та з пенсiйних 
зобов'язань 
Iншi поточнi зобов'язання 1690 8 132 926 8 972 8 141 898 Визнано дисконт по 
дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 
оцiнка" 
Усього за роздiлом III 1695 34 895 947  111 078 35 007 025  
БАЛАНС 1900 16 552 309 (6 283 997) 10 268 312   
 
(а) Узгодження основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та капiталу в дооцiнках: 
                                                                                                                             
(тисяч гривень)  
 Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнше Основнi 
засоби на непiдконтрольнiй територiї Неви-робничi основнi засоби Незавер-шенi 
капiталь-нi iнвестицiї Всього 
Вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 56 397 48 111 195 334 9 573 1 961 655 17 995 1 643 
309  3 932 374 
Накопичений знос за П(С)БО на 31.12.2017 (13 957) (25 557) (92 189) (8 
032) (953 480) (8 654) - (1 101 869) 
Залишкова вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 42 440 22 554 103 145 1 541 1 008 175



 9 341 1 643 309  2 830 505 
Дооцiнка вартостi 2 350 2 775 151 077 1 476 27 543 032 2 235 - 27 702 945 
Дооцiнка зносу (1 588) (947) (144 389) (1 214) (27 236 894) (2 346) - (27 387 378) 
Уцiнка вартостi (4 436) (460) (653) (130) (85 623) (620) - (91 922) 
Уцiнка зносу 944 441 441 113 56 278 418 - 58 635 
Списання - - - - - - (152 136) (152 136) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 54 311 50 426 345 758 10 
919 29 419 064 19 610 1 491 173 31 391 261 
Накопичений знос на 01.01.2018 за МСФЗ (14 601) (26 063) (236 137) (9 
133) (28 134 096) (10 582)  - (28 430 612) 
Доцiльна вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 39 710 24 363 109 621 1 786 1 284 968 9 028
 1 491 173 2 960 649 
 
(б) Узгодження дебiторської заборгованостi:  
                                                                                                                           
(тисяч гривень) 
 
 Довгострокова дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за 
виданими авансами Iнша поточна дебiторська заборгованiсть    Всього 
Вартiсть на 31.12.2017 за П(С)БО 818 500 9 220 548 2 849 798 3 507 671 16 
396 517 
Нарахований резерв сумнiвних боргiв за П(С)БО на 31.12.2017 (772 735) 5 820 508 (1 847 
108) (195 878) (8 636 229) 
Балансова вартiсть за П(С)БО на 31.12.2017 45 765 3 400 040 1 002 690 3 311 793
 7 760 288 
Визнання за МСФЗ (донарахування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi) (45 
765) (1 140 467) (535 512) (2 397 523) (4 119 267) 
Виключене сальдо по внутрiгрупових операцiях  (1 240)   (1 240) 
Вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 818 500 9 219 308 2 849 798 3 507 671 16 
395 277 
Нарахований резерв сумнiвних боргiв за МСФЗ на 01.01.2018 (818 500) (6 960 975) (2 382 
620) (2 593 401) (12 755 496) 
Балансова вартiсть за МСФЗ на 01.01.2018 0 2 258 333 467 178 914 270
 3 639 781 
 
(в) Узгодження вiдстрочених податкових активiв: 
 Вiдстрочений податковий актив на 31.12.2017 згiдно П(С)БО - 2 249 818 тисяч гривень 
скориговане за рахунок непокритого збитку минулих рокiв, а саме:  
- зменшено на суму, нараховану вiдповiдно до попередньої концептуальної основи - П(С)БО - на 
2 249 803 тисяч гривень; 
- збiльшено у зв'язку з донарахуванням на суму довгострокових пенсiйних забезпечень, 
розрахованих вiдповiдно до МСФЗ на 1 754 тисячi гривень. 
 
(г) Узгодження власного капiталу в частинi непокритого збитку: 
Непокритий збиток на 31.12.2017 згiдно П(С)БО - 18 487 655 тисяч гривень збiльшено за 
рахунок: 
- списання незавершених капiтальних iнвестицiй - 152 136 тисяч гривень; 
- списання вiдстроченого податкового активу, нарахованого вiдповiдно до П(С)БО - 2 249 803 
тисяч гривень; 
- донарахування резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - 4 119 267 тисяч гривень; 



- донарахування забезпечень пiд неконтрольованi активи - 124 616 тисяч гривень; 
- донарахування довгострокових зобов'язань - 94 901 тисяч гривень; 
- нарахування дисконту по дебiторськiй заборгованостi - 8 972 тисяч гривень; 
- рiзницi мiж собiвартiстю та номiнальною вартiстю iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство - 497 
тисяч гривень; 
 - зменшено за рахунок прибутку вiд дооцiнки, ранiше знецiнених основних засобiв у сумi 29 
963 тисяч гривень. 
  - зменшено на суму по iншому додатковому капiталу в дооцiнках (вiдстрочений податок на 
резерв переоцiнки по основним засобам) - 45 417 тисяч гривень.  
Загальна сума коригування - 6 674 812 тисяч гривень. 
 
Непокритий збиток на 01.01.2018 згiдно МСФЗ дорiвнює 25 162 467 тисяч гривень. 
(д) Узгодження зобов'язань: 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                             
(тисяч гривень) 
 Довгостроковi пенсiйнi зобов'язання Поточнi забезпечення Iншi поточнi 
зобов'язання    Всього 
Вартiсть на 31.12.2017 за П(С)БО 0 3 850 335 8 132 926 11 983 261 
Донараховане забезпечення пiд неконтрольованi об'єкти 0 124 616 0 124 
616 
Здiйснена актуарна оцiнка зобов'язань 117 925 620 3 970 122 515 
Вiдображена актуарна оцiнка зобов'язань 117 925 (21 270) 0 96 655 
Визнано дисконт по дебiторськiй заборгованостi 0 0 8 972 8 972 
Вартiсть на 01.01.2018 за МСФЗ 117 925 3 953 681 8 141 898 12 213 504 
 
6. Необоротнi активи 
 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2019 р., представлений таким чином: 
(у тисячах гривень) 
  Земля, будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнше  
Основнi засоби на непiдконтрольнiй територiї Невиробничi основнi засоби Незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї  Всього 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2019 73 208 91 262 5 564 812 6 529 29 418 822
 19 111 3 771 35 177 515 
Накопичений знос на 01.01.2019 (28 636) (60 575) (5413 462) (5 263) (28 133 866)
 (10648) 0 (33 652 450) 
Резерв пiд зменшення корисностi  -  -  -   (1,284,956)    
 (1,284,956) 
Залишкова вартiсть на 01.01.2019 44 572 30 687 151 350 1 266 0 8 463 3 771 240 
109 
Вибуття дочiрньої компанiї(залишкова вартiсть) (13 710) (1 025) (59 689) (279) 0
 (6 680) (306) (81 689) 
Залишкова вартiсть на 01.01.2019 пiсля вибуття дочiрньої компанiї 30,862 29,662 91,661 987
 - 1,783 3,465 158,420 
Перехiд в iншу категорiю ПС -  (562) (56) (124) 742  - -  -  
Перехiд в iншу категорiю АМ  - (288) (54) (57) 399 -   - -  
Надходження 3,628 3,010 703 1,964  - 6 12,961 22,272 
Вибуття  - -  (26) (38)  - (9) (9,634) (9,707) 



Списання зносу -  58 4,118 279  - 123 -  4,578 
Нарахований знос (1,053) (6,180) (37,670) (1,720) (16) (471) -  (47,110) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 31.12.2019 38,783 36,525 113,186 6,540 29,419,564
 10,547 6,792 29,631,937 
Накопичений знос на 31.12.2019 (5,346) (10,307) (58,518) (5,415) (28,134,282)
 (9,239)  - (28,223,107) 
Резерв пiд зменшення корисностi  -  -  - -  (1,285,282)  - - 
 (1,285,282) 
Залишкова вартiсть на 31.12.2019 33,437 26,218 54,668 1,125 - 1,308 6,792 123,548 
 
Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. був розподiлений по статтях витрат 
наступним чином: 
- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 123 тисяч гривень 
- на адмiнiстративнi витрати - 5 297 тисяч гривень 
- на iншi операцiйнi витрати -41 690   тисяч гривень 
 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2018 р., представлений таким чином: 
 
                                                                                                                 
(у тисячах гривень) 
 Земля, будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iнше
 Основнi засоби на непiдконтрольнiй територiї Невиробничi основнi засоби
 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  Всього 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 01.01.2018 54 311 50 426 345 758 10 919 29 419 064
 19 610 1 491 173 31 391 261 
Накопичений знос на 01.01.2018 (14 601) (26 063) (236 137) (9133) (28 134 096)
 (10 582) 0 (28 430 612) 
Залишкова вартiсть на 01.01.2018 39 710 24 363 109 621 1 786 1 284 968 9 028 1 491 
173 2 960 649 
Надходження 1 319 1 147 24 636 427     8 494 36 023 
Дооцiнка 28 945 70 123 5 379 000 1 400     69 5 479 537 
Вибуття (188) (2 325) (3 459) (194) (230) (160) (6 223) (12 779) 
Списання зносу 6 634 25 376 181 013 5 859 12 339   219 233 
Уцiнка (4 545) (2 733) (110) (164)     (16) (7 568) 
Нарахований знос (2 879) (6 611) (46 418) (1 913) 218 (405)   (58 008) 
Дооцiнений знос (17 790) (53 277) (5 311 920) (76)    (5 383 
063) 
Резерв пiд зменшення корисностi         (1 284 956)   (1 489 726)
 (2 774 682) 
Вартiсть або переоцiнена вартiсть на 31.12.2018 73 208 91 262 5 564 812 6 529 29 418 822
 19 111 3 771 35 177 515 
Накопичений знос на 31.12.2018 (28 636) (60 575) (5 413 462) (5 263) (29 418 822)
 (10648) 0 (34 937 406) 
Залишкова вартiсть на 31.12.2018 44 572 30 687 151 350 1 266 0 8 463 3 771 240 
109 
 
 
        Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. був розподiлений по статтях 
витрат наступним чином: 
- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 26 246 тисяч гривень 



- на адмiнiстративнi витрати - 4 235 тисяч гривень 
- на iншi операцiйнi витрати -27 527  тисяч гривень 
         
Оцiнка основних засобiв 
 
Вiдповiдно до п. 29 МСБО 16 "Основнi засоби" Компанiя обрала своєю облiковою полiтикою 
для оцiнки пiсля визнання активом модель переоцiнки (Примiтка 3(д)). 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартiсть основних засобiв (включаючи незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї), вiдображена за справедливою (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї i становить 123 548 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: 240 109 тисяч 
гривень).  
          На 31 грудня 2019 р. основних засобiв переданих у заставу для забезпечення 
банкiвських кредитiв не має ( на 31 грудня 2018 р.: 108 148 тисяч гривень). 
 
7. Фiнансовi iнвестицiї  
 
Станом на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2019 р. у складi довгострокових фiнансових 
iнвестицiй компанiя облiковує такi iнвестицiї, що є суттєвими: 
Найменування  Країна реєстрацiї або розташування Вид iнвестицiй Сума 
iнвестицiї на 31.12.19 Сума iнвестицiї  на 31.12.18  Доля в СК  
      %  
ТОВ "Група Енерго" Україна Доля в УК 792 792 99 
ТОВ "ШСК "Донецькшахтопроходка" Україна Доля в УК 61 842 61 842 92 
ПРАТ "ДМЗ" Україна Акцiї 47 152 47 152 48 
ПРАТ "МКХЗ" Україна Акцiї 24 802 24 802 73 
ПРАТ "ЯКХЗ" Україна Акцiї 87 361 87 361 91 
ПРАТ "АП "УКРБУД" Україна Акцiї 16 570 0 49.9 
ПРАТ "Макiївкокс" Україна Акцiї 83 124 83 124 97 
Усього   321 642 305 073  
 
         В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 
облiковуються за методом повної консолiдацiї, фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi 
пiдприємства - за методом участi у капiталi.  
Iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство ПРАТ "АП "УКРБУД" компанiї консолiдує  вiдповiдно 
до вимог МСБО 28 за методом участi в капiталi.  
Консолiдацiя iнвестицiй у iншi дочiрнi пiдприємства не здiйснювалася з причини вiдсутностi 
iстотного контролю (Примiтка 1(а)). 
У складi поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 р. та на  
31 грудня 2019 р. Компанiя облiковує акцiї iншого пiдприємства, класифiкованi  як утримуванi 
для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 у кiлькостi 5 121 929 штук на суму 35 860 тисяч гривень. У 
зв'язку з тим, що акцiї заблоковано утримувачем - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 
вiдповiдно до рiшення НКЦПФР №1149 вiд 28.08.2014р., Компанiєю нараховано резерв пiд 
знецiнення цих iнвестицiй у сумi суму 35 860 тисяч гривень. Балансова вартiсть поточних 
фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2019 р. дорiвнює 0. 
  
8. Запаси 
Виробничi запаси у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Сировина та матерiали 1 331 3 432 



Паливо 8 7 517 
Матерiали переданi в переробку 3 336 1 709 
Запаснi  частини 4 376 9 798 
Малоцiннi  i швидкозношуванi предмети 292 664 
Iншi  матерiали 17 455 
Разом 9 360 23 575 
 
  
 
Готова продукцiя у звiтностi Компанiї представлена наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Вугiльна  продукцiя 22 809 19 155 
Iнша 95 95 
Разом 22 904 19 250 
 
Товари у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Товари на складi 5 242 7 563 
Разом 5 242  7 563 
   
   Запаси списанi до чистої можливої цiни реалiзацiї, загальною сумою 4 066 тисяч гривень, за 
рахунок iнших операцiйних витрат. 
Протягом звiтного перiоду змiни готової продукцiї та незавершеного виробництва, визнанi як 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї та послуг, склали 8 874 382 тисяч гривень. 
 
 
9. Дебiторська заборгованiсть 
 
(а) Довгострокова дебiторська заборгованiсть у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Довгостроковi займи виданi3 209 3 266 
Заборгованiсть по депозитах i коштах на поточних рахунках  814 139 814 139 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (817 348) (817 405) 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю 0 0 
 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. до складу довгострокової iншої дебiторської 
заборгованностi включено розмiщенi в банках депозити та грошовi кошти у розмiрi 814 139 
тисяч гривень, у т.ч.: 
- в банку ПАТ "Дельта Банк" депозити, деномiнованi у гривнi, у сумi 761 856 тисяч 
гривень, та  грошовi кошти на поточному рахунку у сумi 6 518 тисяч гривень. 
- 2 жовтня 2015 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "Дельта Банк". Вiдповiдно, 2 жовтня 2015 р. виконавчий 
орган Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв рiшення щодо початку здiйснення 
процедури лiквiдацiї ПАТ "Дельта Банк" i призначення уповноваженої особи з питань лiквiдацiї 
на перiод з 5 жовтня 2015 р. по 4 жовтня 2017 р. Рiшенням вiд 20 лютого 2017 р. продовжено 
строк здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "Дельта Банк" на два роки до 04 жовтня 2019року. 



Процедуру лiквiдацiї продовжено до 04 жовтня 2020 року. 
- в банку ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" грошовi кошти на поточному рахунку у 
сумi 45 765 тисячi гривень. Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя створила резерв на покриття 
збиткiв вiд знецiнення грошових коштiв на поточному рахунку. 
 21 квiтня 2016 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА". Вiдповiдно, 22 
квiтня 2016 р. виконавчий орган Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв рiшення 
щодо початку здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" i 
призначення уповноваженої особи з питань лiквiдацiї на перiод з 22 квiтня 2016 р. по 21 квiтня 
2018 р. Рiшенням вiд 29 березня 2018 року продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацiї 
ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" строком на рiк з 22 квiтня 2018 року до 21 квiтня 
2019 року включно. 10 травня 2016 року Компанiєю подано заяву про включення до реєстру 
кредиторiв.  На звiтну дату та на дату складання звiтностi питання не вирiшено. Процедуру 
лiквiдацiї продовжено до 21 квiтня  2020 року. 
Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiєю створено резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення 
депозитiв та грошових коштiв у сумi 814 139 тисяч гривень.  
 
(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у звiтностi Компанiї представлена 
наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за первiсною вартiстю 8 553 997
 11 774 448  
у т.ч. прострочена заборгованiсть: до 30 к.дн. 205 142 1 002 921  
вiд 30 до 90 к.дн. 415 286 1 442 695  
вiд 90 до 180 к.дн. 470 455 1 072 900  
вiд 180 до 360 к.дн. 334 951 1 232 697  
Понад 360 к.дн. 6 384 657 5 973 176 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (5 776 094) (6 683 716) 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю     2 
777 903  5 090 732 
 
Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi товарної дебiторської заборгованостi, розрахований як 
вiдношення виручки до залишку товарної дебiторської заборгованостi за 2019 рiк дорiвнює 4,6 
(2018 рiк дорiвнює 2,5). 
 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв нараховано вiдповiдно до обраної облiкової 
полiтики товариства та вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" портфельним методом i 
методом за iндивiдуальними балансам iз застосуванням ставок резервування. 
 Протягом звiтного перiоду резерв  очiкуваних кредитних збиткiв по торгiвельнiй 
дебiторськiй заборгованостi зменшився на 917 593 тисяч гривень, у т.ч.: 
- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання iншого операцiйного доходу - 
1 200 083 тисяч гривень; 
- донараховано резерву очiкуваних кредитних збиткiв за рахунок iнших операцiйних 
витрат - 282 490 тисяч гривень. 
 
(в) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
За виданими авансами за первiсною вартiстю 2 775 421  
 



3 120 403 
Резерв на знецiнення авансiв виданих (2 567 396) (2 578 898)   
З бюджетом за чистою вартiстю 68 046  
131 691 
З нарахованих доходiв за дивiдендами 5 988 5 988 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за чистою реалiзацiйною вартiстю 282 059
  
679 184 
  
 Протягом звiтного перiоду резерв на знецiнення авансiв виданих зменшився на 11 419 
тисяч гривень, у зв'язку з його донарахуванням за рахунок iнших операцiйних витрат. 
(г) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у звiтностi Компанiї представлена наступним 
чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р 
з органами соцстрахування по лiкарняних листах 29 16 719 
по зворотнiй фiнансовiй допомозi та судовим витратам 4 693 226 4 420 973 
за договором уступки права вимоги 863 823 961 631 
за договором поруки 608 633 602 641 
за претензiями 30 382 30 907 
за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї 11 396 11 436 
iншi дебiтори 2 849 7 240 
Усього за первiсною вартiстю 6 210 338 6 051 547  
у т.ч. прострочена заборгованiсть: до 30 к.дн. 1 150 219 19 921 
вiд 30 до 90 к.дн. 69 267 792 
вiд 90 до 180 к.дн. 6 1 802 403 
вiд 180 до 360 к.дн. 77 395 1 118 568 
Понад 360 к.дн. 3 828 977 722 434 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (2 792 489) (2 810 054) 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю 3 417 849 3 241 
493 
 
  
 Протягом звiтного перiоду резерв очiкуваних кредитних збиткiв по iншiй поточнiй 
дебiторськiй заборгованостi зменшився на 700 тисяч гривень, у т.ч.: 
- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання iншого операцiйного доходу - 
793 тисяч гривень; 
- донараховано резерву за рахунок iнших операцiйних витрат -93 тисячi гривень. 
 
10.  Власний капiтал 
(а) Зареєстрований капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. Статутний капiтал Компанiї дорiвнює 77 988 
458,43 тисяч гривень, який подiлено на 7 798 845 843 акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень 
кожна. Товариство може здiйснювати тiльки приватне розмiщення акцiй. 
Тип цiнного паперу: Акцiя проста бездокументарна iменна. Усi акцiї мають рiвнi права голосу, а 
також рiвнi права на отримання дивiдендiв i на повернення капiталу.  
Зареєстрований капiтал на 31 грудня 2019р. та та на 31 грудня 2018 р. розподiлений наступним 
чином: 
 
                                                                             (у тисячах гривень)
  



Найменування акцiонера 2019 2018 
 % сума % сума 
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) 25  
19 497 
 25 19 497 
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. 25 19 497 25 19 
497 
TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 25 19 
497 25 19 497 
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД 25 19 497 25 19 497 
Усього 100 77 988 100 77 988 
 
(б) Прибуток на акцiю  
Розрахунок чистого i скоригованого прибутку на акцiю за 2019 рiк проводився на основi  
прибутку за 2019 рiк, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, на суму 2 930 712 тисяч 
гривень, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, а саме 7 798 845 843 акцiй. 
 
(в) Дивiденди 
У зв'зку з вiдсутнiстю джерела виплати (нерозподiленого прибутку) у 2019 та у 2018 роках 
Компанiя не оголошувала виплати дивiдендiв. 
 
(г) Капiтал у дооцiнках 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 01 сiчня 2019 р. капiтал у дооцiнках представляє собою 
амортизацiю резерву дооцiнок основних засобiв, вилучення частки в капiталi дочiрньої компанiї, 
частку в капiталi в дооцiнках асоцiйованої компанiї. Протягом звiтного перiоду вiдбулися 
наступнi змiни: 
(у тисячах гривень)  
Станом на 01 сiчня 2019 р. 278 215 
Вилучення частки в капiталi (дочiрньої компанiї) (24 666) 
Амортизацiя  резерву дооцiнки (217 493) 
Частка в капiталi в дооцiнках асоцiйованої компанiї (11 837) 
Станом на 31 грудня 2019 р. 24 219 
 
 
(д) Резервний капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у звiтностi Компанiї вiдображено резервний 
капiтал у сумi 19 497 тисяч гривень та 20 941 тисяч гривень вiдповiдно, нарахований у 
попереднiх перiодах. Рiшення про формування та використання резервного капiталу має 
прийматися вiдповiдно до вимог дiючого законодавства. У звiтному перiодi рiшень з цього 
питання не приймалося. 
 
Змiни в резервному капiталi у сумi 1 444 тис грн вiдбулися за рахунок вилучення частки в 
капiталi (дочiрньої компанiї), 
 
(є) Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 
Станом на 01 сiчня 2019 р скоригований непокритий збиток складав 27 788 459 тисяч гривень. 
Протягом року: 
- зменшено  на суму чистого прибутку звiтного перiоду у сумi 2 930 712 тисяч гривень; 
- зменшено на суму нарахованої амортизацiї на суму переоцiнки 217 493 тисяч гривень; 
- зменшено на суму переоцiнки пенсiйних зобов'язань у сумi 11 618 тисяч гривень; 
- зменшено на суму вилучення частки в капiталi (дочiрньої компанiї) 579 тисяч                            



гривень; 
-    зменшено на суму частки iншого сукупного доходу асоцiйованої компанiї у сумi 11 
408 тисяч гривень. 
Станом на 31 грудня 2019 р. непокритий збиток дорiвнює 24 616 649 тисяч гривень.  
 
 
 
11. Пенсiйнi зобов'язання  
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеними виплатами, яку засновано у 
законодавчому порядку, участь у якiй є обов'язковою для усiх компанiй, що мають робочi мiсця 
з особливо шкiдливими та важкими умовами працi (Список 1 та Список 2). Зобов'язання 
Компанiї за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього перiоду трудової 
дiяльностi працiвника на атестованому у встановленому порядку робочому мiсцi, що дає право 
на отримання пiльгової пенсiї. Нараховання пенсiйних зобов'язань здiйснюються вiдповiдно 
дiючому законодавству. 
З метою визначення вартостi зобов'язання по Програмi з фiксованими виплатами Компанiї та 
вiдповiдного чистого балансового зобов'язання Компанiї згiдно з МСБО 19, на кiнець кожного 
звiтного перiоду була проведена актуарна оцiнка пенсiйних зобов'язань.  
У звiтностi Компанiї пенсiйнi зобов'язання представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Довгострокова частина зобов'язань 94 502  
                                       106 459 
 
Заборгованiсть перед Пенсiйним фондом 3 971 3 970 
Разом згiдно актуарним розрахункам  98 473  110 429 
   
У звiтi актуарiя iнформацiю розкрито наступним чином: 
 
Розкриття 2019 2018 
   
Звiт про фiнансовий стан   98 473   
  100 429  
Звiт про фiнансовi результати     10 451      12 264  
Iнший сукупний дохiд    (11 618)    (22 777) 
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язань             -                -    
Приведене зобов'язання на початок перiоду   110 429    122 515  
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (на початок звiтного перiоду) 
Вибуття дочiрньої компанiї (9 992)                -    
Вартiсть послуг поточного перiоду 2  753 
Вiдсотки по зобов'язаннях        10 449  11 511 
Переоцiнка зобов'язань    (11 618)     (22 777) 
Виплаченi нагороди         (797) (1 573) 
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (на кiнець звiтного перiоду)             -     - 
Разом на кiнець звiтного перiоду:   98 473  110 429  
у т.ч. приведене зобов'язання       72 916        84 872  
у т.ч. розрахунки з iншими кредиторами       25 557  25 557 
Величини в звiтi про фiнансовi результати             -                -    
Вартiсть послуг поточного перiоду               2   753 
Вiдсотки по зобов'язаннях        10 449  11 511 
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв             -         



Разом     10 451       12 264 
Рух балансової величини             -                -    
На початок звiтного перiоду   100 437    122 515  
Виплаченi нагороди          (797)          (1573) 
Чистий (дохiд)/витрати в звiтi про фiнансовi результати       10 451        12264 
Переоцiнка зобов'язань    (11 618)     (22 777) 
На кiнець звiтного перiоду   98 473  110 429  
Основнi актуарнi припущення   
Дисконт 10,91% 14,03% 
Рiст зарплатнi 5,47% 10,00% 
Плиннiсть персоналу 5% 5,80% 
 
 
12.Фiнансовi зобов'язання 
 
У звiтностi Компанiї фiнансовi зобов'язання представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Iншi довгостроковi зобов'язання - 17 538 
Короткостроковi кредити банкiв 2 080 193 1 394 685 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, у т.ч. по 12 698 761
 18 183 165 
iнших довгострокових зобов'язаннях 17 760 25 094 
кредитах 12 622 074 18 085 843 
облiгацiях 58 927 72 228 
  
          Частина поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями у 
сумi 17 760 тисяч гривень вiдображено у звiтностi за амортизованою вартiстю методом 
ефективного вiдсотка. Номiнальна вартiсть заборгованостi станом на 31 грудня 2019 року 
становить 19 552 тисяч гривень. Ефект вiд визнання цих зобов'язань по справедливiй вартостi  у 
сумi  1 792 тисяч гривень було визнано в iнших фiнансових доходах (Примiтка 14). 
 Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованостi за тiлом кредитiв склала 14 702 
267 тисяч гривень та непогашенi вiдсотки у сумi 15 519 898 тисяч гривень. 
         
      На 31 грудня 2019 р. Компанiя мала заборгованiсть: 
- за Договором про синдикований кредит перед-експортного фiнансування у сумi: за тiлом 
кредиту 10 077 290 тисяч гривень та непогашеними  вiдсотками  13 913 593 тисяч гривень. 
Плаваюча вiдсоткова ставка за першим траншем складає Libor 20%, за другим Libor 19,5%. 
-по iнших кредитах, деномiнованих в iноземнiй валютi у сумi: за тiлом кредиту 850 274 тисяч 
гривень та непогашеними вiдсотками 253 031 тисяч гривень. Фiксована вiдсоткова ставка 7,64% 
та плаваюча вiдсоткова ставка Libor6,5%. 
-по iнших кредитах в гривнi у сумi: за тiлом кредиту 3 774 703  тисяч гривень та непогашеними 
вiдсотками 1 353 274 тисяч гривень.  
Загальнi сума вiдсоткiв нарахованих за 2019 рiк складає 5 217 090 тисяч гривень.( за 2018 рiк: 6 
491 315 тисяч гривень) (Примiтка 15). 
 
 
 
Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя облiковує власнi облiгацiї, термiн погашення яких минув, 
а саме (за кожним випуском): 
 



 Дата виникнення Непогашена частина боргу 
(тисяч гривень) Дата погашення 
Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 54 570 08.06.2015 
Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 4 357 09.02.2016 
 
     Станом на 31 грудня 2018 р. Компанiя облiковувала власнi облiгацiї, термiн погашення яких 
минув, а саме (за кожним випуском): 
 Дата виникнення Непогашена частина боргу (тисяч гривень) Дата погашення 
Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 69 711 08.06.2015 
Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 2 517 09.02.2016 
 
 
 Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було.  
           
13. Кредиторська заборгованiсть, поточнi забезпечення та iншi поточнi зобов'язання 
У звiтностi Компанiї кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 
(у тисячах гривень) 
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
товари, роботи, послуги  
 
382 278  
 
635 396 
розрахунками з бюджетом 1 676 3914  
розрахунками зi страхування 25 154 25 552 
розрахунками з оплати працi 6 946 10 751 
одержаними авансами  619 6 228 
Поточнi забезпечення 543 727 522 529 
Iншi поточнi зобов'язання в т.ч.: 16 610 687 16 470 636 
-податковий кредит 146 740 211 364 
-податкове зобов'язання 669 995 1 039 259 
-розрахунки по виконавчим документам 262 421 
-розрахунки з пiдзвiтними особами 0 74 
-заборгованiсть пенсiйному фонду по пiльгових пенсiях 3 970 3 970 
-iнша поточна кредиторська заборгованiсть 104 424 124 435 
Заборгованiсть за вiдсотками за користування позиковими коштами у т.ч. по: 15 530 296
 13 393 160 
-кредитах 15 519 897 13 380 043 
-облiгацiях 10 399 13 117 
Поворотня фiнансова допомога 155 000  
Заборгованiсть по штрафам, пенi згiдно мировою угодою за рiшенням суду - 1 697 953 
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi, пов'язанi з зобов'язанями, викладена у 
Примiтцi 18. 
Поточнi забезпечення на 31 грудня 2019 року представленi таким чином: 
- на виплату невикористаних вiдпусток 29 891 тисяч гривень; 
- на виплату матерiального забезпечення 28 380 тисяч гривень; 
- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень. 
Поточнi забезпечення на 31 грудня 2018 року представленi таким чином: 
- на виплату невикористаних вiдпусток 37 037 тисяч гривень; 
- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень.  



 
14.  Доходи звiтного перiоду  
У звiтностi Компанiї доходи за 2019 рiк представленi наступним чином: 
 (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
 готової продукцiї, у т.ч.: 12 846 886 
       -    внутрiшнiй ринок      12 846 886 
 робiт та послуг 6 007 
Разом 12 852 893 
Iншi операцiйнi доходи 
 
 
 вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 492 
 вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 141 
 вiд операцiйної оренди активiв 8 134 
 вiд списання кредиторської заборгованостi 277 
 iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi 1 234 248 
Разом 1 244 292 
Iншi фiнансовi доходи 
 прибуток вiд курсових рiзниць по фiнансових операцiях 4 019 568 
 iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй 14 537 
Разом 4 034 105 
Iншi доходи вiд реалiзацiї 
 фiнансових iнвестицiй 11 406 
 необоротних активiв 1 151 
Разом 12 557 
Iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi за 2019 рiк в бiльшостi пов'язанi зi зменшенням суми 
ранiше нарахованих резервiв очiкуваних кредитних збиткiв- 1 212 987 тисяч гривень, а також 
наданням послуг невиробничого характеру  пов'язаним особам -   18 926  тисяч гривень, 
нарахуванням вiдсоткiв по поточних рахунках 1 860  тисяч гривень та iншi. 
Iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй за 2019 рiк пов'язанi iз нарахуванням вiдсоткiв по 
депозитних рахунках -   14 531 тисяч гривень. 
Iнший сукупний дохiд Компанiї за 2019 рiк  у сумi 11 618 тисяч гривень мiстить прибуток вiд 
переоцiнки пенсiйних зобов'язань (Примiтка 11) 
 
У звiтностi Компанiї доходи за 2018 рiк представленi наступним чином: 
                                                    (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
Чистий дохiд вiд реалiзацiї  
  
  
  готової продукцiї, у т.ч.: 12 300 190 
      - внутрiшнiй ринок  12 261 426 
      - експорт 38 764 
 товарiв 8 662 
 робiт та послуг 261 485 
Разом 12 570 337 
 Iншi операцiйнi доходи 
  



  
   вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 153 
 вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 26 924 
 вiд операцiйної оренди активiв 7 786 
 вiдшкодування ранiше списаних активiв 1 033 
 вiд списання кредиторської заборгованостi 9 844 
 iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi 870 175 
Разом 915 915 
Iншi фiнансовi доходи прибуток вiд курсових рiзниць по фiнансових операцiях 456 
697 
 iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй 318 991 
Разом 775 688 
Iншi доходи вiд реалiзацiї 
 фiнансових iнвестицiй 256 
 необоротних активiв 6 750 
 iншi доходи   181 
Разом  7 187 
 
Iншi  доходи  вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк в бiльшостi пов'язанi зi зменшенням суми 
ранiше нарахованих резервiв- 843 550 тисяч гривень, а також наданням послуг невиробничого 
характеру  - 20 509 тисяч гривень, у т. ч. пов'язаним особам -   19 754 тисяч гривень (понад  
96% таких послуг),  нарахуванням вiдсоткiв по поточних рахунках - 8 001 тисяч гривень та iн.  
. 
Iншi  доходи  вiд фiнансових операцiй за 2018 рiк в бiльшостi пов'язанi iз нарахуванням 
вiдсоткiв по депозитних рахунках -   296 587 тисяч гривень, а також дисконтуванням 
заборгованостi - 22 405 тисяч гривень, у т. ч. пов'язаним особам - 8 972 тисяч гривень. 
Iнший сукупний дохiд материнської Компанiї та дочiрнього пiдприємства за 2018 у сумi 21 778 
тисяч гривень мiстить прибуток вiд переоцiнки пенсiйних зобов'язань (Примiтка 11) 
 
 
15. Витрати звiтного перiоду  
У звiтностi Компанiї витрати за 2019 рiк представленi наступним чином: 
 
(у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
Собiвартiсть реалiзацiї  
  
  
  
  готової продукцiї, у т.ч.: 8 870 802 
      -  внутрiшнiй ринок  8 870 802 
 робiт та послуг 3 580 
Разом 8 874 382 
Адмiнiстративнi витрати матерiальнi витрати 2 833 
 витрати на оплату працi 186 046 
 вiдрахування на заробiтну плату 24 242 
 амортизацiя 5 325 
 iншi адмiнiстративнi витрати 113 903 
 Разом 332 349 
Витрати на збут транспортнi витрати 74 208 
 iншi витрати на збут 34 



Разом 74 242 
 Iншi операцiйнi витрати 
  
  
   вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 352 
 собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв 924 
 очiкуванi кредитнi збитки 276 324 
 втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1 004 801 
 визнанi штрафи, пенi, неустойки 1 711 
 iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi 133 291 
Разом 1 417 403 
Фiнансовi витрати 
 вiдсотки по кредитах 5 217 090 
 iншi фiнансовi витрати 66 840 
Разом 5 283 930 
Iншi витрати  
 собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 11 404 
 списання необоротних активiв 222 
Разом 11 626 
Витрати вiд участi в капiталi 
 витрати вiд участi в капiталi асоцiйованої компанiї 
 5 788 
Разом 5 788 
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї за 2019 рiк  понад 93% складають матерiальнi витрати 
- 8 274 527 тисяч гривень, iз яких  майже 100% матерiали, переданi в переробку вiд пов'язаної 
особи.  
Iншi адмiнiстративнi витрати за 2019 рiк мiстять комунальнi, юридичнi, судовi та iншi 
корпоративнi витрати у сумi  60 764 тисяч гривень, витрати на вiдрядження та iншi витрати 
пiдзвiтних осiб - 6 284  тисяч гривень та iншi. 
Iншi витрати на збут за 2019 рiк мiстять витрати на послуги стороннiх органiзацiй, пов'язанi з 
реалiзацiєю готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 
Iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi за 2019 рiк мiстять нарахування резерву вiд 
зменшення корисностi запасiв у сумi 4 066 тисяч гривень, витрати на заробiтну плату та 
вiдрахування невиробничого персоналу 4 198 тисяч гривень, вiдрахування на благодiйнiсть  66 
819 тисяч гривень, амортизацiйнi вiдрахування 41 721 тисяча гривень та iншi витрати 
невиробничого призначення. 
Iншi фiнансовi витрати за 2019 рiк складаються з визнаних штрафiв, пенi, неустойки вiд 
фiнансової дiяльностi -   48 016 тисяч гривень, фiнансових витрат по визнанню кредиторської 
заборгованостi за амортизованою вартiстю 7 587 тисяч гривень, процентних витрат по 
довгостроковому пенсiйному зобов`язанню 10 449 тисяч гривень iнших фiнансових витрат.  
Iнший сукупний дохiд Компанiї за 2019 рiк у сумi 429 тисяч гривень мiстить збиток вiд частки 
iншого сукупного доходу асоцiйованої компанiї (Примiтка 10), та 36 809 тисяч гривень збитку 
вiд вилучення частки в капiталi (дочiрньої компанiї). 
 
У звiтностi Компанiї витрати за 2018 рiк представленi наступним чином:  
 
                                                      (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статтi Сума               
Собiвартiсть реалiзацiї  
  
  



  
  готової продукцiї, у т.ч.: 6 718 240 
      - внутрiшнiй ринок  6 697 115 
      - експорт 21 125 
 товарiв 8 585 
 робiт та послуг                 266 538  
Разом       6 993 363 
Адмiнiстративнi витрати матерiальнi витрати 3 923 
 витрати на оплату працi 276 142 
 вiдрахування на заробiтну плату 33 229 
 амортизацiя  4 294 
 iншi адмiнiстративнi витрати 60 593 
 Разом 378 181 
Витрати на збут витрати на страхування вантажу 190 753 
 iншi витрати на збут 60 475 
Разом 251 228 
Iншi операцiйнi витрати 
  
  
   вiд купiвлi - продажу iноземною валюти 5 855 
 собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв 27 416 
 очiкуванi кредитнi збитки 869 830 
 втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 70 945 
 нестачi вiд псування цiнностей 1 225 
 визнанi штрафи, пенi, неустойки 2 226 
 iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi 108 751 
Разом 1 086 248 
Фiнансовi витрати вiдсотки по кредитах   6 493 424 
 iншi фiнансовi витрати  
1 724 349 
Разом 8 217 773 
Iншi витрати  
 собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 157 
 уцiнка необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй 13 445 
 списання необоротних активiв 5 547 
Разом  19 149 
 
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї за 2018 рiк понад 93% складають матерiальнi витрати - 
6 277 806 тисяч гривень, iз яких  майже 100% матерiали, переданi в переробку вiд пов'язаної 
особи.  
Iншi адмiнiстративнi витрати  за 2018 рiк мiстять комунальнi, юридичнi та iншi корпоративнi 
витрати у сумi 39 673  тисяч гривень, витрати на вiдрядження та iншi витрати пiдзвiтних осiб - 
14 875 тисяч гривень, витрати на податки - 2 961 тисяч гривень та iншi. 
Iншi витрати на збут за 2018 рiк мiстять витрати на послуги стороннiх органiзацiй, пов'язанi з 
реалiзацiєю готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 
Iншi  витрати  вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк мiстять витрати по операцiйнiй орендi у 
сумi 15 654 тисяч гривень, витрати на заробiтну плату та вiдрахування невиробничого персоналу 
- 25 499 тисяч гривень, благодiйнiсть -  36 506 тисяч гривень та iншi витрати невиробничого 
призначення 
Iншi фiнансовi витрати за 2018 рiк майже на 99% складаються з визнаних штрафiв, пенi, 
неустойки вiд фiнансової дiяльностi -   1 697 953 тисяч гривень. 



 
 
16. Витрати (дохiд) з податку на прибуток 
 
       Поточнi податковi активи та зобов'язання за звiтний перiод оцiнюються за вартiстю, що 
очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згiдно з 
українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що 
використовуються для розрахунку цiєї суми, - є такi, що були офiцiйно чи фактично прийнятi на 
звiтну дату. У перiод з 1 сiчня 2019 р. до 31 грудня 2019 р. ставка податку на прибуток 
українських суб'єктiв господарювання становила 18%.  
 Станом на 31 грудня 2019 року, вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток", Компанiя 
провела оцiнку наявних тимчасових рiзниць, на предмет отримання в майбутньому 
оподатковуваних прибуткiв чи збиткiв, проти яких вони зможуть бути використанi. 
У зв'язку iз наявнiстю значної визначеностi щодо реалiзацiї наявних тимчасових рiзниць 
прийнято рiшення визнавати вiдстроченi податковi активи  на кiнець звiтного перiоду на: 
-пенсiйне забезпечення на виплату льготних пенсiй -17 010 тисяч гривень; 
-суму збиткiв минулих перiодiв -769 575 тисяч гривень. 
        Доходи з податку на прибуток за звiтний перiод становлять 786 585 тисяч гривень. 
 
17. Рух грошових коштiв  
Звiт про рух грошових коштiв мiстить вiдомостi про потоки грошових коштiв за звiтний перiод, 
з розбивкою на потоки вiд операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. 
Компанiя подає вiдомостi про рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної або 
фiнансової дiяльностi у формi, яка найкращим чином вiдповiдає характеру його дiяльностi за 
прямим методом. Класифiкацiя за видами дiяльностi забезпечує iнформацiю, яка дозволяє 
оцiнити вплив цiєї дiяльностi на фiнансове становище Компанiї i розмiр її грошових коштiв i 
еквiвалентiв грошових коштiв. Ця iнформацiя також може використовуватися для оцiнки 
взаємозв'язку мiж цими видами дiяльностi. 
Сума грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi є ключовим показником того, якою мiрою 
операцiї Компанiї забезпечують надходження грошових коштiв, достатнiх для погашення позик, 
збереження її операцiйних можливостей. 
Потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi переважно пов'язанi з основною 
прибутковою дiяльнiстю Компанiї. Таким чином, вони, як правило, є результатом операцiй та 
iнших подiй, що входять у визначення прибутку або збитку.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтностi Компанiї представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 1 060 1 071 
Поточнi рахунки в  iноземнiй валютi 167 344  348 266 
Iншi рахунки в нацiональнiй валютi 7 577 15 136 
Разом 175 981 364 473 
 
  Як зазначено у Примiтцi 9(а), станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Компанiя утримувала  
депозити, деномiнованi у гривну, та грошовi кошти  у сумi 814 139 тисяч гривень, розмiщенi у 
банках, по яких здiйснюється процедура лiквiдацiї. Управлiнським персоналом на суму активiв, 
до яких обмежено доступ,  нараховано резерв у сумi 814 139 тисяч гривень вiдповiдно.  
 
18. Управлiння фiнансовими ризиками 
(а)  Огляд 
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх 
еквiваленти та iншi фiнансовi активи. Компанiя має iншi рiзнi фiнансовi iнструменти, такi як 



дебiторська та кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйної 
дiяльностi. 
Компанiя не бере участi в суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових 
iнструментiв, оскiльки полiтика Компанiї не передбачає здiйснення таких операцiй. Загальна 
програма управлiння ризиками Компанiї сфокусована на згладжуваннi ефекту 
непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення 
його потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї. 
Управлiння ризиками здiйснюється фiнансовими вiддiлами Компанiї.  
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї, включають валютний ризик, 
ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих 
ризикiв представленi нижче. 
 (б)  Валютний ризик  
Валютнi ризики виникають за фiнансовими iнструментами в iноземнiй валютi, яка не є 
функцiональною, i є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язанi з конвертацiєю валюти не 
враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункцiональних валютах, в яких 
деномiнованi фiнансовi iнструменти Компанiї. 
Компанiя працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, росiйський рубль та 
українська гривня. 
Офiцiйнi курси обмiну гривнi до iноземних валют складали: 
 
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 
євро (EUR) 26,422 31,714138 
долар США (USD) 23,6862 27,688264 
росiйський рубль (RUB) 0,38160 0,39827 
 
Основний валютний ризик для Компанiї головним чином пов'язаний з наявнiстю монетарних 
активiв та зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок коливань курсiв на 
валютному ринку. Такий ризик виникає при операцiях купiвлi/продажу Компанiєю в валютах 
iнших, нiж функцiональна валюта.  
          Валютний ризик управляється казначейством Компанiї, яке розробило полiтику 
управлiння валютним ризиком. Казначейство встановлює лiмiти на рiвень впливу ризику в 
розрiзi валют i максимальний розмiр ризику. Компанiя не укладала угод, спрямованих на 
хеджування цих валютних ризикiв. 
 
Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, деномiнованих у вiдповiднiй валютi, станом на звiтну 
дату наведена нижче: 
(в тисячах гривень) 
рядок балансу євро долар США росiйський рубль фунти стерлiнги  
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 
грудня 2019 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018  
Фiнансовi активи   
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26 31 167 318 348 235 - -  
                              - 
     
 
- 
Фiнансовi зобов'язання   
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (54 159) (419 080) (354 446) (654 
002) (8 905) (9 913)  
 
(1 822)  



 
- 
Кредити та позики (181 014) (1 459 319) (24 913 170) (28 637 785) - (2 178)  
-  
- 
Разом (235 147) (1 878 369) (25 100 298) (28 943 552) (8 905) (12 092) (1 822) - 
 
В наведенiй нижче таблицi розкривається вплив можливих змiн валютного курсу на прибуток 
Компанiї. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, зокрема, процентнi ставки, 
залишаться постiйними.: 
 
 Змiни в валютному курсi Вплив на прибуток до оподаткування 
  2019 рiк 2018 рiк 
євро (EUR)  змiцнення на 10% (23 515)   (187 837) 
  ослаблення на 10% 23 515  187 837 
долар США (USD)  змiцнення на 10% (2 510 030) (2 894 355) 
  ослаблення на10% 2 510 030 2 894 355 
росiйський рубль (RUB)  змiцнення на 10% (890) (1 209) 
  ослаблення на 10% 890 1 209 
Фунти стерлiнги (GBP)  змiцнення на 10% (182) - 
  ослаблення на 10% 182 - 
      (в)        Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя буде складно виконувати свої фiнансовi 
зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштiв, або iншого 
фiнансового активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi 
максимально можливого достатнього рiвня лiквiдностi, необхiдного для виконання фiнансових 
зобов'язань у встановлений термiн як у звичайних так i у несприятливих умовах, так щоб при 
цьому запобiгти неприйнятних збиткiв та уникнути негативного впливу для репутацiї Компанiї. 
Задачею Компанiї є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у 
використаннi грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi Компанiї, та умов 
кредитування, що надаються постачальниками та банками.  
Компанiя аналiзує свої активи та можливiсть отримання грошових коштiв, а також зобов'язання 
за строками погашення та планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних строкiв виконання 
зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.  
(г) Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Компанiю на значнi кредитнi ризики, 
включають в основному: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть, наданi позики. Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується та 
аналiзуються в кожному конкретному випадку. Управлiнський персонал Компанiї вважає, що 
кредитний ризик належним чином вiдображено в резервах пiд зменшення корисностi активiв. 
Максимальний кредитний ризик, присутнiй на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, дорiвнює 
балансової вартостi фiнансових iнструментiв.  
Компанiя не вимагає застави за своїми фiнансовими активами. Разом з тим, як зазначено у 
Примiтцi 9 Компанiя понесла значнi збитки у зв'язку з банкрутством окремих банкiв. 
 (д) Процентний ризик 
       Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни 
їх справедливої вартостi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових 
потокiв (заборгованiсть за змiнною ставкою). При отриманнi нових кредитiв та позик 
керiвництво Компанiї користується своїми судженнями, щоб прийняти рiшення щодо того яка 
процентна ставка - фiксована чи змiнна - буде бiльш вигiдною для Компанiї протягом 
очiкуваного перiоду погашення заборгованостi. 



(є) Управляння капiталом 
Компанiя здiйснює управлiння капiталом через систему принципiв i методiв розробки i 
реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з рiзноманiтних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у рiзних видах господарської 
дiяльностi пiдприємства. Оскiльки створення та розвиток необхiдної фiнансової ресурсної бази є 
важливою умовою сталого економiчного зростання, Компанiя постiйно вдосконалює систему 
управлiння капiталом, зокрема його формування та використання.  
Компанiя розглядає позиковий капiтал та власний капiтал як вiдповiднi компоненти 
фiнансування капiталу, а отже - частину управлiння її капiталом. Задачею Компанiї при 
управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi Компанiї продовжувати функцiонувати на 
постiйний основi з метою забезпечення прибуткiв, фiнансування своїх операцiйних потреб, 
капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї з управлiння капiталом 
спрямована на забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення 
сукупних витрат на залучення капiталу i забезпечення гнучкостi доступу Компанiї до ринкiв 
капiталу 
Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових 
коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов'язань на усю суму 
капiталу пiд управлiнням компанiї. Враховуючи негативнi явища та обставини, викладенi у 
Примiтках 1(б) та 2(в) коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного має вiд'ємне 
значення. 
Управлiнський персонал Компанiї намагається пiдтримати кредитну репутацiю на рiвнi, який 
сприяє залученню нових капiталiв на прийнятних умовах.  
 
 
 
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 
Усього позикового капiталу 32 444 543 37 377 411 
Усього власного капiталу -24 494 945 -27 400 037 
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного -1,3 -1,4 
 
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 
 
19. Умовнi, непередбачнi та контрактнi зобов'язання  
(а) Оподаткування 
Компанiя здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 
українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та регулятивна 
база, а також нормативна база з iнших питань, зокрема, валютного контролю та митного 
законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко 
сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих i центральних органiв 
державної влади та iнших державних органiв. Випадки непослiдовного тлумачення не є 
поодинокими. Управлiнський персонал вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що 
регулюють дiяльнiсть Компанiї є вiрними, i Компанiя дотримувалась усiх нормативних 
положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi. Однак 
вiдповiднi органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень, i, якщо вони 
зможуть довести обгрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином 
вплинути на цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть.  
Управлiнський персонал сподiвається, що має iстотнi аргументи для успiшного уникнення 
можливих ускладнень i не вважає, що ризик бiльш значний, нiж ризики подiбних пiдприємств в 
Українi. Якщо не вважається ймовiрним, що виникнуть суттєвi вимоги, забезпечення не 
нараховуються в цiй консолiдованiй   фiнансовiй звiтностi.  
(б)  Активи, переданi в заставу, фiнансова порука 



Компанiя виступає поручителем по зобов'язаннях за кредитами, отриманими її пов'язаними 
сторонами. Сума договору поруки складає 20 000 000 доларiв США що дорiвнює 473 724 тисяч 
гривень. 
 (в)  Судовi справи 
Компанiя протягом звiтного перiоду виступала вiдповiдачем у господарських судових процесах 
на загальну суму: 874 049 тисяч доларiв США, 4 316 тисяч Євро, 114 379 тисяч гривень. 
Позицiя Компанiї щодо  судових розглядiв є юридично об?рунтованою в достатнiй мiрi, i тому 
остаточнi рiшення щодо таких питань не матимуть негативного впливу на фiнансовий стан або 
результати дiяльностi Компанiї, та ймовiрнiсть їх настання не є вiрогiдною, тому в цiй 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не було створено забезпечень.  
 
(г) Зобов'язання по охоронi навколишнього середовища 
Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї 
державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Товариство проводить перiодичну 
оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони 
негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в 
результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової 
практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися 
значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за 
дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що 
виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю.  
 
20. Операцiї з пов'язаними сторонами 
У ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя придбає сировину та матерiали, продає товари та 
здiйснює iншi операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому 
випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий 
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.  
Умови операцiй з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. 
Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими виплатами, 
що включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 60 792 тисячi гривень за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 р.( на 31 грудня 2018 р. 25 340 тисяч гривень). 
Нарахування та виплати  пов'язаним сторонам проводились згiдно штатного розкладу на 
умовах, що не вiдрiзняються вiд звичайних.  
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, 
прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Компанiї.  
 
Залишки Компанiї по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на  31 грудня   2019 р. та   
31 грудня 2018 р. представленi таким чином: 
(тисяч гривень)  
Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами Суми залишкiв станом на 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Дебiторська заборгованiсть по реалiзованих iнвестицiях:   
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 11 396 11 396 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть:   
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 1 652 439 1 715 739 
Аванси виданi:   
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 202 804 536 364 
Разом дебiторська заборгованiсть 1 866 639 2 263 499 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:    
дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї 284 - 
суб`єкти господарювання пiд спiльним контролем 9 294 13 921 



Разом кредиторська заборгованiсть 9 578 13 921 
 
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року представленi таким 
чином: 
(тисяч гривень)  
Операцiї з пов'язаними сторонами Пов'язанi сторони Разом 
 дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї суб`єкти господарювання пiд спiльним 
контролем  
Реалiзацiя послуг 217 3 421 3 638 
Дохiд вiд операцiйної оренди 473 7 541 8 014 
Дохiд вiд продажу основних засобiв 267 112 379 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 11 396 11 396 
Iнший дохiд 823 18 749 19 572 
Придбання матерiалiв i товарiв - 8 276 382 8 276 382 
Придбання необоротних активiв - 511 511 
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 11 404 11 404 
Послуги стороннiх органiзацiй - 599 929 599 929 
Транспортнi витрати 5 528 71 809 77 337 
Послуги операцiйної оренди 195 2 772 2 967 
Iншi витрати 73 3 772 3 845 
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представленi таким 
чином: 
(тисяч гривень)  
Операцiї з пов'язаними сторонами Пов'язанi сторони Разом 
 дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї суб`єкти господарювання пiд спiльним 
контролем  
Реалiзацiя готової продукцiї 0 322 280 322 280 
Реалiзацiя товарiв 60 8 602 8 662 
Реалiзацiя послуг 0 16 798 16 798 
Дохiд вiд операцiйної оренди 727 7 281 8 008 
Дохiд вiд продажу основних засобiв 728 2 672 3 400 
Фiнансовi доходи 0 8 972 8 972 
Iнший дохiд 667 43 803 44 470 
Придбання матерiалiв i товарiв 807 6 277 249 6 278 056 
Придбання необоротних активiв 0 2 293 2 293 
Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв 535 2 127 2 662 
Послуги сторонiх органiзацiй 0 423 615 423 615 
Транспортнi расходи 2 951 51 800 54 751 
Послуги операцiйної оренди 477 2 550 3 027 
Iншi витрати 579 2 364 2 943 
 
         Всi послуги, отриманi Компанiєю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 та 31 
грудня 2018  вiд  пов'язаних осiб надавалися на ринкових умовах. 
         Крiм того, як зазначено у Примiтцi 12, пов'язанi сторони виступають поручителями по 
фiнансових зобов'язаннях Компанiї. 
 
 
21.  Подiї пiсля дати балансу 
 
  Управлiнським персоналом проведено аналiз подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу, на 
предмет їх впливу на фiнансовий стан Компанiї та встановлено наступне: 



24 лютого 2020 року Компанiя продала частку у статутному капiталi  дочiрнього пiдприємства 
ТОВ "Група "Енерго" : 
-99% статутного капiталу за 1 127 тисяч  гривень  
 
24 лютого 2020 року Компанiя продала акцiї дочiрнiх пiдприємств:  
1. 173 832 970 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "Донецькiй металургiйний завод"  
за 2 168 тисяч  гривень  
2. 8 845 637 655 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "Макiївкокс" за 2 807 тисяч  
гривень   
3. 304 742 560 штук акцiй дочiрнього пiдприємства ПРАТ "ЯКХЗ" за 2 932 тисяч  гривень  
 
        Пiсля продажу частки у статутному капiталi  ТОВ "Група "Енерго" та продажу акцiй 
ПРАТ "Донецькiй металургiйний завод", ПРАТ "Макiївкокс" та ПРАТ "ЯКХЗ", доля володiння 
Компанiї склала 0%. 
 
 
Примiтки до рiчної фiнансовiй звiтностi ПРАТ "ДМЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року, 
були затвердженi 21 березня 2020 року та вiд iменi керiвництва ПРАТ "ДМЗ" їх пiдписали: 
 
 
 
Генеральний директор    ____________________ Салєєв Iльдар Азiзюляєвич          
   
Головний бухгалтер     ________________ Тiмшина Iрина Серафiмiвна 
 
 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"КАПIТАЛ ГРАНД" 
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

35449775 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

69118,  Україна, Запорiзька обл., м. 
Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, 

кв. 2 
4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4126 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 360/4, дата: 31.05.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 34676ДС, дата: 15.02.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.02.2020, дата 
закінчення: 30.03.2020 

11 Дата аудиторського звіту 30.03.2020 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
140 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
 
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо окремої фiнансової звiтностi  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
за перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року 
 
Адресат: 
Акцiонерам, Наглядовiй радi  
та Керiвництву ПРИВАТНОГО  
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; 
                                                         Нацiональнiй комiсiї з цiнних  
паперiв та фондового ринку   
 
 
м. Покровськ - 2020 рiк 
 
 



I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
Думка iз застереженням 
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi компанiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (надалi - Компанiя), що 
складається з звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 2019 року, звiту про сукупний 
дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 
значущих облiкових полiтик.  
 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питаннь, описаних в роздiлi "Основа для 
думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2019 року, та iї 
фiнансовi результати i грошовi потокi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
 
Основа для думки iз застереженням  
Компанiя є стороною у справах щодо повернення заборгованостi за кредитними договорами 
на загальну суму 874 048 670,32 доларiв США, 4 315 759,83 Євро, та 114 379 119,89 грн. 
(Примiтки 19). 
Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованостi за кредитами складала 30 222 165 
тисяч гривень, включаючи непогашенi вiдсотки у сумi 15 519 898 тисяч гривень, як зазначено 
у Примiтцi (12). 
Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартiсть чистих активiв складала "-" 24 488 727 тис. грн. 
Цей показник показує недотримання вимог чинного законодавства України щодо рiвня 
власного капiталу. Вартiсть чистих активiв Компанiї не вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного 
кодексу України. 
За 2019 рiк показники дiяльностi Компанiї покращились у порiвняннi з 2018 роком. 
Фiнансовим результом дiяльностi Компанiї у 2019 роцi є прибуток у сумi 2 936 500 тис. грн., 
але цього ще недостатньо, щоб вирiшити фiнансовi проблеми Компанiї в цiлому. Отже станом 
на 31.12.2019 року в Балансi Компанiї вiдображений непокритий збиток на суму 24 622 269 
тис. грн. 
Слiд зазначити, що зобов'язання за проблемними кредитами бiльше нiж валюта Балансу в 3,8 
рази та на 23 504 668 тис. грн. перевищують загальну величину оборотних активiв Компанiї. 
Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд сумнiв 
здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть 
не розкриває належно iнформацiю про це питання. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
 
  
 
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ 
 
Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в цьому 



звiтi незалежного аудитора.  
 
II. IНША IНФОРМАЦIЯ 
 
Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних 
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в: 
- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Компанiї та цього Звiту 
незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40 та ст. 401 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами 
(далi - Закон № 3480-IV).  
- Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 6,11 Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року 
№ 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.). 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої 
iнформацiї за 2019 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту 
про корпоративне управлiння). Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на 
iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 
iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння). 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує 
суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 
суттєве викривлення.  
Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами, що мiститься у Звiтi 
про корпоративне управлiння ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк. Нашу увагу не привернув будь-який 
факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та 
iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах Компанiї, або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту.  
Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння ПРАТ "ДМЗ", що складається вiдповiдно до вимог 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 
року № 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.). Звiт керiвництва 
(звiт про управлiння) ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк узгоджений з фiнансовою звiтнiстю ПРАТ 
"ДМЗ" за 2019 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про 
наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) ПРАТ "ДМЗ" за 2019 
рiк. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за тих, кого надiлено найвищими повноваженнями 
за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Компанiї.  



 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  
Метою аудиту було отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту 
аудитора, що мiстить нашу думку.  
Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 
  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 
заходами внутрiшнього контролю; 
  отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
  оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови 
можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що було 
покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми 
повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований 
обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, 
включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 
аудиту; 
  ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, 
iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 
перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 
 
III. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 



 
Статутний капiтал 
Статутний капiтал Компанiї сформовано за рахунок внескiв її засновникiв i становить 77988 
тис. грн. Формування статутного капiталу вiдповiдало нормам, встановленим у 
Господарському та Цивiльному кодексах України. 
 
Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства", мiнiмальний розмiр 
статутного капiталу акцiонерного товариства не може бути меншим вiд 1250 мiнiмальних 
заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення 
(реєстрацiї) акцiонерного товариства. Отже, статутний капiтал Компанiї був сформований з 
дотриманням Закону України "Про акцiонернi товариства". 
 
Вартiсть чистих активiв 
Вартiсть чистих активiв Компанiї не вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України, 
недотримання вимог до рiвня капiталу.Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартiсть чистих 
активiв, що розрахована за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерних товариств (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485), складала (24 488 
727) тис. грн. 
 
Iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства 
Аудитори оцiнювали наявнiсть ризикiв суттєвого викривлення фiнансовiй звiтностi Компанiї 
внаслiдок шахрайства вiдповiдно до вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". На нашу думку, такi ризики 
контролюються Компанiєю та не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому. 
 
Дотримання Лiцензiйних умов 
Свою господарську дiяльнiсть Компанiя здiйснює за основним видом дiяльностi з 
урахуванням вимог, якi встановленi в спецiальних дозволах на право здiйснення певних 
операцiй дiяльностi. 
Нами були проведенi процедури щодо дотримання Компанiєю вимог спецiальних дозволiв. У 
результатi проведених процедур нами не було встановлено порушень порядку виконання умов 
спецiальних дозволiв. 
 
Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 
№ 2258-VIII вiд 21.12.2017 р.  
 
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту 
У вiдповiдностi до протоколу № 1 вiд 13.02.2020 р. ПРАТ "ДМЗ" було призначено 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КАПIТАЛ ГРАНД" (iдентифiкацiйний код - 35449775) суб'єктом аудиторської дiяльностi для 
проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк вперше. 
 
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 
та повторних призначень 
На проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк сторонами було укладено Договiр вiд 
15.02.2020 р. № 34676ДС. 
 
Вiдповiднiсть стану управлiння у Компанiї 



Компанiя є юридичною особою приватного права вiдповiдно до чинного законодавства 
України, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової 
номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. 
У звiтному роцi змiн щодо процедур злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення у 
Компанiї не вiдбувалося. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам 
Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.  
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились у термiни, визначеними Законом України 
"Про акцiонернi товариства".  
 
Вищим органом Компанiї є Загальнi збори акцiонерiв. У Загальних зборах акцiонерiв Компанiї 
можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, 
або їх уповноваженi представники. Виконавчим органом Компанiї, що здiйснює управлiння 
його поточною дiяльнiстю, є Генеральний Директор Салєєв Iльдар Азiзюляєвич. Пiдставою 
для призначення на посаду Генерального директора Компанiї є протокол засiдання Наглядової 
ради № 3 вiд 09 жовтня 2018 року. 
Протягом звiтного року виконавчий орган - Генеральний директор здiйснював поточне 
управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено 
Статутом Компанiї.  
Змiн напрямкiв дiяльностi Компанiї, нових видiв дiяльностi, нових видiв продукцiї, нових 
видiв надання послуг, дiяльностi на закордонному ринку протягом звiтного перiоду не 
вiдбувалося. 
За результатами перевiрки стану управлiння Компанiї можна зробити висновок: 
  прийнята та функцiонуюча система управлiння Компанiї у повнiй мiрi вiдповiдає 
вимогам Статуту та чинного законодавства. 
 
Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 
розумiння Компанiї та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього 
вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння 
суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для 
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства. Аудиторам були наданi уснi пояснення управлiнського 
персоналу, якi на думку аудитора, мають iнформацiю, що допомагають iдентифiкувати ризики 
суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.  
ПРАТ "ДМЗ" надало iнформацiю про те, що протягом 2019 року в Компанiї не було 
зафiксовано випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могло б спричинити 
негативний вплив на ПРАТ "ДМЗ". 
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в 
результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi Компанiї, структуру його 
власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову 
полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 
результатiв. 
Загальну стратегiю управлiння ризиками Компанiї та загальне керiвництво управлiнням 
ризиками виконує Генеральний директор.  
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв, тверджень про шахрайство, якi б могли привернути 
нашу увагу. 
На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський 
персонал Компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 



 
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової 
ради 
Ми пiдтверджуємо, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом функцiї якого 
покладено на постiйний комiтет Наглядової ради з питань аудиту. 
 
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 
проведеннi аудиту 
Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 
Закону України "Про аудит фiнансовiй звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий 
партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до ПРАТ "ДМЗ" 
при проведеннi аудиту. 
Нами було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного 
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi 
цього висновку не виникало. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу 
РМСЕБ. 
 
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi 
Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий 
партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Компанiї при 
проведеннi аудиту. 
 
Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудита обмежень 
Ми виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших 
законодавчих та нормативних актiв. 
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена в iнших 
пiдроздiлах цього звiту. За винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi 
"Основа для думки iз застереженням", ми отримали об?рунтовану впевненiсть у тому, що 
фiнансова звiтность у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 
помилки. Проте об?рунтована впевненiсть не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки 
iснують властивi обмеження аудиту, якi призводять до того, що бiльшiсть аудиторських 
доказiв, на основi яких аудитор формує висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є 
швидше переконливими, нiж остаточними. Невiд'ємнi обмеження аудиту є наслiдком: 
характеру рiчної фiнансової звiтностi; характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит 
проводився у межах розумного перiоду часу та об?рунтованої вартостi. 
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I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ РIЧНОЇ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
Думка iз застереженням 
Ми провели аудит рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (надалi 
- Група), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 
2019 року, консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про змiни у 
власному капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, i примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий 
виклад значущих облiкових полiтик.  
 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питаннь, описаних в роздiлi "Основа для 
думки iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, 
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 
грудня 2019 року, та iї консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потокi за 
рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ). 
 
Основа для думки iз застереженням  
Група є стороною у справах щодо повернення заборгованостi за кредитними договорами на 



загальну суму 874 048 670,32 доларiв США, 4 315 759,83 Євро, та 114 379 119,89 грн. 
(Примiтки 19). 
Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованостi за кредитами складала 30 222 165 
тисяч гривень, включаючи непогашенi вiдсотки у сумi 15 519 898 тисяч гривень, як зазначено 
у Примiтцi (12). 
Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартiсть чистих активiв складала "-" 24 494 945 тис. грн. 
Цей показник показує недотримання вимог чинного законодавства України що до рiвня 
власного капiталу. Вартiсть чистих активiв Групи не вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного 
кодексу України. 
За 2019 рiк показники дiяльностi Групи покращились у порiвняннi з 2018 роком. Фiнансовим 
результом дiяльностi Групи у 2019 роцi є прибуток у сумi 2 930 712 тис. грн., але цього ще 
недостатньо, щоб вирiшити фiнансовi проблеми Групи в цiлому. Отже станом на 31.12.2019 
року в Балансi Групи вiдображений непокритий збиток на суму 24 616 649 тис. грн. 
 
Слiд зазначити, що зобов'язання за проблемними кредитами бiльше нiж валюта Балансу в 3,8 
рази та на 23 504 668 тис. грн. перевищують загальну величину оборотних активiв Групи. 
 
Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд сумнiв 
здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть 
не розкриває належно iнформацiю про це питання. 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
 
 
 
 
 
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ 
 
Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в цьому 
звiтi незалежного аудитора.  
 
II. IНША IНФОРМАЦIЯ 
 
Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних 
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в: 
- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк (окрiм рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi 
Групи та цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог 
ст. 40 та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 
3480-IV, iз змiнами (далi - Закон № 3480-IV).  
- Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 6, 11 Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року 
№ 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.). 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої 



iнформацiї за 2019 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту 
про корпоративне управлiння). Наша думка щодо рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi 
не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння). 
У зв'язку з нашим аудитом рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi нашою 
вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та 
при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та рiчною 
консолiдованої фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  
Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами, що мiститься у Звiтi 
про корпоративне управлiння ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк. Нашу увагу не привернув будь-який 
факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та 
iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах Групи, або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту.  
Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння ПРАТ "ДМЗ", що складається вiдповiдно до вимог 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 
року № 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.). Звiт керiвництва 
(звiт про управлiння) ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк узгоджений з рiчної консолiдованої фiнансової 
звiтностью ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, 
якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) 
ПРАТ "ДМЗ" за 2019 рiк. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за тих, кого надiлено найвищими повноваженнями 
за рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчної 
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього 
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 
складання рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки.  
При складаннi рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено 
найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 
звiтування Групи.  
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi  
Метою аудиту було отримання об?рунтованої впевненостi, що рiчна консолiдована фiнансова 
звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 
складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.  
Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї рiчної консолiдованої 
фiнансової звiтностi.  
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 



професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 
  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення рiчної консолiдованої 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення 
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, 
невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
  отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
  оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у рiчної консолiдованої фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї 
або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст рiчної консолiдованої фiнансовiй 
звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує рiчна консолiдована 
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб 
досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi 
аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 
системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту; 
  ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, 
iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту рiчної консолiдованої фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 
 
III. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 
 
Статутний капiтал 
Статутний капiтал Групи сформовано за рахунок внескiв її засновникiв i становить 77 988 тис. 
грн. Формування статутного капiталу вiдповiдало нормам, встановленим у Господарському та 
Цивiльному кодексах України. Станом на 31.12.2019 р. 
 
Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства", мiнiмальний розмiр 
статутного капiталу акцiонерного товариства не може бути меншим вiд 1250 мiнiмальних 
заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення 
(реєстрацiї) акцiонерного товариства. Отже, статутний капiтал Групи був сформований з 
дотриманням Закону України "Про акцiонернi товариства". 
 



Вартiсть чистих активiв 
Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартiсть чистих активiв, що розрахована за 
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485), складала - (24 494 945) тис. грн. 
Вартiсть чистих активiв Групи не вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.  
 
Дотримання Лiцензiйних умов 
Свою господарську дiяльнiсть Група здiйснює за основним видом дiяльностi з урахуванням 
вимог, якi встановленi в спецiальних дозволах на право здiйснення певних операцiй 
дiяльностi. 
Нами були проведенi процедури щодо дотримання Групи вимог спецiальних дозволiв. У 
результатi проведених процедур нами не було встановлено порушень порядку виконання умов 
спецiальних дозволiв. 
 
Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 
№ 2258-VIII вiд 21.12.2017 р.  
 
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту 
У вiдповiдностi до протоколу № 1 вiд 13.02.2020 р. ПРАТ "ДМЗ" було призначено 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КАПIТАЛ ГРАНД" (iдентифiкацiйний код - 35449775) суб'єктом аудиторської дiяльностi для 
проведення обов'язкового аудиту рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi ПРАТ "ДМЗ" за 
2019 рiк вперше. 
 
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 
та повторних призначень 
На проведення аудиту рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2019 рiк сторонами було 
укладено Договiр вiд 15.02.2020 р. № 34676ДС. 
 
Вiдповiднiсть стану управлiння у Групи 
Група є юридичною особою приватного права вiдповiдно до чинного законодавства України, 
статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної 
вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. 
 
У звiтному роцi змiн щодо процедур злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення у Групи 
не вiдбувалося. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам 
Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.  
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились у термiни, визначеними Законом України 
"Про акцiонернi товариства".  
 
Вищим органом Групи є Загальнi збори акцiонерiв. У Загальних зборах акцiонерiв Групи 
можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, 
або їх уповноваженi представники. Виконавчим органом Групи, що здiйснює управлiння його 
поточною дiяльнiстю, є Генеральний Директор Салєєв Iльдар Азiзюляєвич. Пiдставою для 
призначення на посаду Генерального директора Групи є протокол засiдання Наглядової ради 
№ 3 вiд 09 жовтня 2018 року. 
Протягом звiтного року виконавчий орган - Генеральний директор здiйснював поточне 



управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено 
Статутом Групи.  
Змiн напрямкiв дiяльностi Групи, нових видiв дiяльностi, нових видiв продукцiї, нових видiв 
надання послуг, дiяльностi на закордонному ринку протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. 
За результатами перевiрки стану управлiння Групи можна зробити висновок: 
  прийнята та функцiонуюча система управлiння Групи у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам 
Статуту та чинного законодавства. 
 
Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у рiчної консолiдованої 
фiнансової звiтностi, що перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 
розумiння Групи та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає 
МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта 
господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання 
iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства. Аудиторам були наданi уснi пояснення управлiнського персоналу, якi 
на думку аудитора, мають iнформацiю, що допомагають iдентифiкувати ризики суттєвого 
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.  
ПРАТ "ДМЗ" надало iнформацiю про те, що протягом 2019 року в Групi не було зафiксовано 
випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могло б спричинити негативний вплив на 
ПРАТ "ДМЗ". 
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в 
результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi Групи, структуру його 
власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову 
полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 
результатiв. 
Загальну стратегiю управлiння ризиками Групи та загальне керiвництво управлiнням 
ризиками виконує Генеральний директор.  
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв, тверджень про шахрайство, якi б могли привернути 
нашу увагу. 
На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський 
персонал Групи для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 
 
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової 
ради 
Ми пiдтверджуємо, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом функцiї якого 
покладено на постiйний комiтет Наглядової ради з питань аудиту. 
 
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 
проведеннi аудиту 
 Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 
Закону України "Про аудит фiнансовiй звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий 
партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до ПРАТ "ДМЗ" 
при проведеннi аудиту. 
Нами було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного 
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi 
цього висновку не виникало. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом 
етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 
РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. 
 



Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi 
Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий 
партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Групи при 
проведеннi аудиту. 
 
Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудита обмежень 
Ми виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших 
законодавчих та нормативних актiв. 
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена в iнших 
пiдроздiлах цього звiту. За винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi 
"Основа для думки iз застереженням", ми отримали об?рунтовану впевненiсть у тому, що 
рiчна консолiдована фiнансова звiтность у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства або помилки. Проте об?рунтована впевненiсть не є абсолютним рiвнем 
впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi призводять до того, що 
бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує висновки та на яких 
?рунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж остаточними. Невiд'ємнi 
обмеження аудиту є наслiдком: характеру рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi; 
характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у межах розумного перiоду 
часу та об?рунтованої вартостi. 
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"КАПIТАЛ ГРАНД" Кролик Олена Анатолiївна 
 
Сертифiкат аудитора № 006170, виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.07 р. № 171/3, 
номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi -  
№ 102081 
 
 
Адреса аудитора: 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Генеральний директор Салєєв Iльдар Азiзюляєвич, який пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, 
висловлює офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 
прибутки та збитки емiтента,  i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках 
консолiдованої фiнансової звiтностi. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 



iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, разом з 
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 
дiяльностi. 
 

XIX. 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 НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
31.10.2018 15.02.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
26.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента 
26.04.2019 07.05.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
05.08.2019 05.08.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
 


