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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Шурма Р.І.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

26.04.2018
М.П.

  за                   рік2016

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00191230
Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, 
Запорiзька область, 69008

(061) 218-33-01, (061) 213-18-58

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

27.04.2018

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

д/н д/н

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

www.zaporizhstal.com/

(адреса сторінки)

(дата)

27.04.2018

6. Електронна поштова адреса office@zaporizhstal.com
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента
X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів
X10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 
акцій протягом звітного періоду

X13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

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

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  В звітному періоді ПАТ «Запоріжсталь» не створювало юридичних осіб.
Посада корпоративного секретаря відсутня.
ПАТ "Запоріжсталь" з 2009 року не рейтингується.
Фізичних осіб-засновників не має.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Шурми Р.І., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Михайської Н.В., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Рейшера А.О., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття. У емітента відсутні відомості про 
загальний стаж посадової особи та про те, чи обіймає особа посади на будь-яких інших 
підприємствах.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Козакевича Ю.М., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття. У емітента відсутні відомості про 
загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи та про те, чи обіймає особа посади на 
будь-яких інших підприємствах.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Мінгалей Н.Г., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття. У емітента відсутні відомості про рік 
народження, загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи та про те, чи обіймає 
особа посади на будь-яких інших підприємствах.
В розділі 5 «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні паспортні дані Суса В.М., 
оскільки посадова особа не надала згоди на їх розкриття. У емітента відсутні відомості про рік 
народження, загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи та про те, чи обіймає 
особа посади на будь-яких інших підприємствах.

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
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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Фізичних осіб, що володіють 10 % і більше акцій Товариства не має.
В розділі 6 "Інофрмація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента" 
наводимо наступну інформацію:
Підприємство з іноземною інвістицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ 
Секюрітіз Груп" володіє кількістю акцій від загальної кількості голосуючих акцій - 24,7107%, 
прості на пред'явника - 0, привілейовані на пред'явника - 0; Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Запоріжсталь-РС" володіє кількістю акцій від загальної кількості голосуючих 
акцій - 22,0152%, прості на пред'явника - 0, привілейовані на пред'явника - 0; Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Галс-Інвест" володіє кількістю акцій від загальної кількості 
голосуючих акцій - 17,2106%, прості на пред'явника - 0, привілейовані на пред'явника - 0; 
Компанія Глобал Стіл Інвестментс Лімітед (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED) володіє 
кількістю акцій від загальної кількості голосуючих акцій - 12,4526%, прості на пред'явника - 0, 
привілейовані на пред'явника - 0; код ЄДРПОУ відсутній. Зазначено міжнародний код компанії.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ" володіє кількістю акцій від загальної кількості голосуючих акцій - 11,3187%, 
прості на пред'явника - 0, привілейовані на пред'явника - 0; 
Також наводиться інформація про власника пакета, якому належить 5 і більше відсотків акцій 
емітента Компанія PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES 
“LASARTICO HOLDINGS LIMITED” код ЄДРПОУ відсутній. Зазначено міжнародний код 
компанії. Місцезнаходження Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus. Володіє 
кількістю акцій 258031226 шт., що становить від загальної кількості акцій 9,7603%, що 
становить від загальної кількості голосуючих акцій - 9,8443%, прості іменні - 0, прості на 
пред'явника - 0, привілейовані іменні - 0, привілейовані на пред'явника - 0.
В звітному періоді Загальні збори акціонерів ПАТ "Запоріжсталь" не відбувалися.
За останні три роки ані засідання наглядової ради, ані засідання її комітетів не проводились. 
Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась. 
Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.
В звітному періоді ПАТ "Запоріжсталь" не здiйснювало виплату дивiдендiв ані за результатами 
звітного періоду ані за результатами періоду, що передував звітному.
ПАТ «Запоріжсталь» не являється емiтентом облiгацiй.
ПАТ «Запоріжсталь» не здiйснювало випуск iнших паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПАТ «Запоріжсталь» не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.
ПАТ «Запоріжсталь» не здiйснювало викуп та/або продаж ранiше викуплених Товариством 
власних акцiй протягом звiтного перiоду.
В розділі 9 "Інформація про осіб, послугами яких користуєтьтся емітент" інформація про 
юридичну особу, якa надає правову допомогу емітенту "Адвокатське бюро «Михайленко та 
партнери» не містить коду ЄДРПОУ, оскільки особа не є резидентом. Код ОГРН 1086100003285. 
Інформація про дату видачі ліцензії відсутня. Емітент не користується 
послугами юридичних осіб, які проводять рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не 
приймалось.
ПАТ «Запоріжсталь» не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.
Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, інформацiя про склад, структуру i розмiр 
iпотечного покриття, інформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпеченоiпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, інформацiя про випуски 
iпотечних сертифiкатiв, інформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскільки Товариство випуск 
iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
Відсутня інформація про основнi вiдомостi про ФОН, інформацiя про випуски сертифiкатiв 
ФОН, інформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих 
активiв ФОН, правила ФОН, оскількиТовариство сертифiкати ФОН не випускало.
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Відсутня інформація щодо річної фінансової звітності, оскільки річна фінансова звітність 
складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і міститься у 
відповідному розділі даного звіту.
Відсутня інформація щодо звiту про стан об'єкта нерухомостi, оскільки Товариство цiльовi 
облiгацiї не випускало.
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товаристві відсутній, а тому дата його 
прийняття не вказана та інформація щодо оприлюднення та дотримання/недотримання кодексу 
відсутня.
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався.
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався.
Номер та дата видачі аудитору свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого 
Аудиторською палатою України: №0653 від 22.12.2016. Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності: 01.01.2016-31.12.2016. Думка аудитора: безумовно позитивна. 
Пояснювальний параграф відсутній. Номер та дата договору на проведення аудиту 96-SA/2016 

 від 08.08.2016р. Дата початку та дата закінчення аудиту08.08.2016-20.03.2017. Дата 
аудиторського висновку (звіту) 20.03.2017 р. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 
грн. 2 744 588 грн. без ПДВ.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК"
334851

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК"
334851

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26007962490637

26007962490637

24.10

46.39

46.72

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Виробництво чавуну сталі та феросплавів

Оптова торгівля металами та металевими рудами

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами

4. Територія (область) Запорiзька

АОО № 195974

18.04.2000

660920444,75

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

126878. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
Використання джерел 
іонізуючого 
випромінювання

АА № 003968 23.07.2008 Державний комітет ядерного 
регулювання України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дію виданої ліцензії 
планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства 
України.

24.07.2020

Виробництво теплової 
енергії на 
теплоелектроцентралях 
та установках з 
використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 
енергії

АГ № 578440 05.01.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ)

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дію ліцензії 
планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства 
України.

04.01.2017

Ліцензія на операції у 
сфері поводження з 
небезпечними відходами 
(збирання, зберігання, 
утилізація, оброблення)

АЕ № 263986 10.06.2013 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується 
подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

10.06.2018
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1 2 3 4 5
Придбання, зберігання, 
використання 
прекурсорів (списку 2 
таблиці 4) «Переліку 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів»

АЕ № 299365 26.08.2015 Державна служба з контролю 
за наркотиками

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується 
подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

09.10.2019

«Митний брокер» АА № 000018 05.10.2015 ДФС України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дозвіл видано 
безстроково.
Господарська діяльність 
з будівництва об’єктів IV 
і V категорії складності 
(за переліком робіт 
згідно з додатками)

№ 34-Л 07.10.2015 Державна архітектурно-
будівельна інспекція України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):ліцензію планується 
подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

14.02.2019
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Фонд державного майна України 00032945 Кутузова, 18/9, м. Київ, Печерський, 01601 0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

0,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1983

16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: В.о. генерального директора 
ВАТ "Запоріжсталь"

9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Генеральний директор - виконавчий орган Товариства (одноосібний), 
здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Повноваження та обов’язки 
Генерального директора визначені у статті 17 Статуту Товариства.
Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) – винагорода виплачувалася згідно укладеного 
контракту. Винагорода у натуральній формі не виплачувалася.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 16.
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: В.о. генерального директора 
ВАТ "Запоріжсталь", Головний фахівець з сталеплавильного виробництва ВАТ "Запоріжсталь", 
Заступник директора металургійного дивізіону ТОВ "Метінвест Холдинг".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Вища

Шурма Ростислав Ігорович

д/н, д/н, д/н

Генеральний директор

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

07.08.2015  до прийняття рішення Нагляд.радою щодо 
припин. або продовж. строку його повноважень

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1977

20

Вища

Михайська Наталя Вікторівна

д/н, д/н, д/н

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний бухгалтер ВАТ 
"Харцизський трубний завод"

9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно з 
чинними нормативними актами з використанням автоматизованої системи обліку, складання та 
надання користувачам фінансової звітності в установлені терміни. Повноваження та обов'язки 
Головного бухгалтера визначені у посадовій інструкції.
Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - винагорода виплачувалася згідно укладеного 
контракту. Винагорода у натуральній формі не виплачувалася.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 20.
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років:  Головний бухгалтер ВАТ 
"Харцизський трубний завод".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

29.08.2012  безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1959

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю 
Товариства. Особа обіймає посаду заступника голови Ревізійної комісії. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені у статті 18 Статуту Товариства. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових 
осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Відсутні відомості про загальний стаж роботи.
Відсутні відомості про попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років.
Відсутні відомості про те, чи працює та чи обіймає особа посади на будь-яких інших 
підприємствах.
Відсутні відомості про освіту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних

д/н

Козакевич Юрій Михайлович

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

02.04.2010  
до проведення чергових Загальних зборів акціонерів

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1953

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: заступник головного 
бухгалтера ПАТ "Запоріжсталь"

9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю 
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статті 18 Статуту 
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
Відсутні відомості про загальний стаж роботи.
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник головного 
бухгалтера ПАТ "Запоріжсталь".
Відсутні відомості про те, чи працює та чи обіймає особа посади на будь-яких інших 
підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

вища

Рейшер Анатолій Олександрович

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

02.04.2010  до проведення чергових Загальних зборів 
до проведення чергових Загальних зборів акціонерів

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

д/н

Мінгалей Наталя Геннадіївна

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
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9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно 
Посадової особи емітента не відбувалось. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю 
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статті 18 Статуту 
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
Відсутні відомості про загальний стаж роботи.
Відсутні відомості про попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років.
Відсутні відомості про те, чи працює та чи обіймає особа посади на будь-яких інших 
підприємствах.
Відсутні відомості про освіту. Відсутні відомості про рік народження.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

02.04.2010  до проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи 
емітента не відбувалось. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю 
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статті 18 Статуту 
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
Відсутні відомості про загальний стаж роботи.
Відсутні відомості про попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років.
Відсутні відомості про те, чи працює та чи обіймає особа посади на будь-яких інших 
підприємствах.
Відсутні відомості про освіту. Відсутні відомості про рік народження.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

д/н

Сус Валентин Миколайович

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

02.04.2010   до проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Козакевич Юрій 
Михайлович

6864 0,00026000000 6864 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа

Рейшер Анатолій 
Олександрович

248 0,00001000000 248 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа

Сус Валентин 
Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа

Мінгалей Наталя 
Геннадіївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Михайська Наталя 
Вікторівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер д/н, д/н, д/нфізична особа

Шурма Ростислав 
Ігорович

0 0,00000000000 0 0 0 0Генеральний директор д/н, д/н, д/нфізична особа

Усього: 7112 0,00027000000 7112 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акційВід 

загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

Підприємство з іноземною 
інвістицією у формі 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Київ 
Секюрітіз Груп"

25590014 Велика Житомирська, 24,Б 
офіс1, м. Київ, 
Шевченківський, 01025

647709538 24,5003 647709538 0 0 024,7107

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Запоріжсталь-РС"

31260550 Південне шосе, 72, м. 
Запоріжжя, Заводський, 
Запорiзька область, 69008

577055486 21,8277 577055486 0 0 022,0152

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Галс-
Інвест"

32638518 Південне шосе, 72, м. 
Запоріжжя, Заводський, 
Запорiзька область, 69008

451120150 17,0641 451120150 0 0 017,2106
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Компанія Глобал Стіл 
Інвестментс Лімітед 
(GLOBAL STEEL 
INVESTMENTS LIMITED)

05188128 Кінгз Авеню, 1, Лондон, 
Вінчмор Хілл 213 NA, д/н, 
Великобританія

326404960 12,3466 326404960 0 0 012,4526

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МІДЛАНД КЕПІТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ"

33104302 Велика Житомирська, 24Б, 
офіс 1, м. Київ, 
Шевченквіський, 01025

296684738 11,2224 296684738 0 0 011,3187

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 
акцій
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Від 
загальної 
кількості 
голосую-
чих акцій 

(у 
відсотках)

2298974872 86,9611 2298974872 0 0 0Усього: 87,7078
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

170520
54900

16288470
20296814

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

3782924Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

ТОВ «Нолекс Інвест» 24.11.2010 198230 11 30.04.2021

ТОВ «Нолекс Інвест» 28.03.2011 225937 10,5 30.04.2021

ТОВ "Нолекc Інвест" 20.04.2011 90105 11 30.04.2021

"Metinvest Capital UK Limited" 27.10.2011 2664704 11 31.12.2017

ТОВ "Роярі Люві Фінанс" 28.10.2011 52519 21 30.04.2021

ТОВ "Роярі Люві Фінанс" 28.10.2011 119481 21 30.04.2021

АКБ «Індустріалбанк» - АБ «Експрес-
Банк»

19.08.2013 130144 10,5 30.04.2021

ПАТ "Промінвестбанк" 07.04.2015 301804 10,5 06.04.2020
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VIII. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

0
0
0

0
0
0

Опис: ПАТ "Запоріжсталь" не здiйснювало випуск привiлейованих акцiй. Товариство здiйснює виплату 
дивiдендiв виключно за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у порядку, передбаченому 
Статутом та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк не пiзнiше
шести мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв. У разi прийняття Загальними зборами рiшення щодо виплати дивiдендiв у строк, менший нiж 
передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивiдендiв здiйснюється у строк, 
визначений Загальними зборами. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями 
приймається Загальними зборами акцiонерiв. Товариство виплачує дивiденди виключно грошовими 
коштами. З метою виплати дивiдендiв Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивiдендiв 
встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх 
виплати. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складається в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України. Товариство здiйснює виплату дивiдендiв у 
вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про виплату дивiдендiв в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.

0
0
0

0
0
0

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Приватне акціонерне товариство "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"

24511691
Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька 
область, 69008

(061) 213-26-40
(061) 213-26-40

АЕ № 263410

01.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах ПАТ "Запоріжсталь".

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711
Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подольський, 04071

(044) 279-65-40
(044) 279-13-22

АВ № 581322

25.05.2011

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Обслуговування випуску цінних паперів ПАТ "Запоріжсталь".

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

31032100
Московська, 32/2, м. Київ, Печерський, 01010

(044) 490-55-07
(044) 490-55-08

Свідоцтво № 2397

26.01.2001

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Проведення аудиту за міжнародними стандартами.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

Адвокатське бюро «Михайленко та партнери»

д/н
пр. Леніна, 48, офіс 67, м. Ростов-на-Дону, Жовтневий, 34403, 
Росія

(863) 230-27-00
(863) 230-54-40

інформація відсутня

інформація відсутня

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Інші організаційно-правові форми

Опис: Надання юридичних послуг

Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
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Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА 
Страхування"

20474912
Іллінська, 8, м. Київ, Подільський, 04070

(044) 391 11 22
(044) 391 11 21

АВ 483288

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Страхування майна (страхування магазинів).

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова 
компанія «ІНГО Україна»

16285602
вул. Воровського, 33, м. Київ, Шевченківський, 04053

(044) 490-27-44
(044) 490-27-48

АВ №546570

16.07.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Страхування майна (предмет застава за кредитними договором).

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»

30968986
просп. Возз’єднання, 19, м. Київ, Дніпровський, 02160

044-499-77-61
044-499-77-60

Серія АЕ 522523

14.08.2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу).

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

33908322
Борщагівська, 154, м. Київ, Соломенський, 03056

(044) 502-67-37
(044) 502-67-30

АЕ №198587

21.02.2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Страхування майна (предмет застава за кредитними договорами), автострахування, 
медичне страхування.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Товариство з обмеженою відповідальністю «АОН Україна»

34679823
вул. Амосова, 12, м. Київ, Соломенский, 03680

044 490 59 13
044 490 59 13

А01 №480975

31.10.2006

Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Страховий агент.
Страхування будівельно-монтажних ризиків.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна 
страхова компанія "АСКА"

13490997
вул. Авіаконструктора Антонова, 5, м. Київ, Соломенський, 
Запорiзька область, 69005

(061) 224-42-73
д/н

АГ № 569967

26.04.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Добровільні та обов’язкові види страхування.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"

36184092
Шовковична, 42/44, м. Київ, Печерський, 01601

(044) 495-74-74
(044) 495-74-73

АГ № 399339

22.10.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
України

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

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Надання послуг щодо включення акцій ПАТ "Запоріжсталь" в біржовий список, в 
категорію позалістингові цінні папери.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 
(фондова біржа)
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

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

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
11.05.2010 № 183/1/10 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
0,25 660920444,752643681779 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля здійснювалась на неорганізованому ринку, фондовій біржі ПФТС та 
Українській біржі. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: інформація відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістингу/делістінгу не було.

Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилась.

Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось.

Дострокове погашення: дострокового погашення не було.

UA4000071435UA4000071435 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а іменна
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XI. Опис бізнесу

Комбінат «Запоріжсталь» був збудований в 1933-1939 роках, повністю зруйнований під час Великої 
Вітчизняної війни і відновлений в 1945-1951 роках.
4 січня 1997 року державне підприємство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» було 
перетворено у відкрите акціонерне товариство із стовідсотковим державним капіталом. В період 1998-
2001рр. згідно з планом приватизації ВАТ «Запоріжсталь» проводилася поступова реалізація державної 
частки статутного фонду Товариства шляхом пільгового розміщення акцій, продажу пакетів акцій на 
сертифікатних аукціонах, через фондову біржу, на некомерційному конкурсі. Первинне розміщення акцій 
завершено 07.10.2001 року.
У 2003 році, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 02.07.2003р., був зменшений 
статутний фонд ВАТ «Запоріжсталь» на величину раніше викупленого в акціонерів пакета в 25%+1 акція. 
В результаті статутний фонд Товариства склав 210 920 444,75 грн.
Загальними зборами ВАТ «Запоріжсталь» 07.06.2006р. прийняті рішення про приєднання до ВАТ 
«Запоріжсталь» компаній ТОВ «Торговий дім Запоріжсталь», ПП ТОВ «СТІЛ ТРЕК», ТОВ «Торговий 
будинок вогнетривів», ТОВ «ВТП Запоріжсталь-Інвест Торгпром», ТОВ «Центросталь», збільшення 
статутного фонду на суму статутних фондів товариств, що приєднуються і пов'язаному з цим емісію 
акцій. В грудні 2007 року було здійснено приєднання активів вищевказаних товариств до ВАТ 
«Запоріжсталь» та їх припинення. Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» 21.12.2007р. 
затверджено Статут ВАТ «Запоріжсталь» в новій редакції, згідно з яким статутний фонд (капітал) 
Товариства становить 660 920 444, 75 грн. і поділений на 2 643 681 779 штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. Зміни до Статуту були зареєстровані державним реєстратором 
27.12.2007р.
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» від 02.04.2010р., на виконання вимог діючого 
законодавства, прийнято рішення про переведення акцій Товариства з документарної в бездокументарну 
форму існування.
11 травня 2010 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований 
випуск простих іменних акцій в бездокументарній формі існування та видано Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій.
На позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», що відбулися 07.08.2015 року, було 
прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України 
«Про акціонерні товариства». Так, було визначено новий тип Товариства - публічне акціонерне 
товариство та затверджено нове найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство 
"Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Згідно діючої редакції Статуту ПАТ «Запоріжсталь» органами Товариства є:
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом 
Товариства.
Поточною діяльністю Товариства керує Генеральний директор за допомогою 11 дирекцій за напрямками 
діяльності, 2-х самостійних управлінь: юридичного управління і управління справами адміністрації.
1.Дирекція з технології та якості.
До складу дирекції входять:
-головні фахівці;
-управління: технічне, контролю якості;
-відділ безперервного удосконалення;
-центр з випробувань та атестації продукції комбінату;
-цех технологічних ваговимірювальних систем.
Основними завданнями цієї дирекції є:
-розробка та здійснення технічної політики, перспектив розвитку та шляхів реалізації програм в усіх 
напрямках удосконалення технологічних процесів та режимів виробництва продукції, поліпшення якості 
продукції, розробка та впровадження проектів безперервного операційного удосконалення, що 
забезпечують максимально ефективне використання ресурсів підприємства в межах затвердженої 
стратегії підприємства;

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента
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Важливі події розвитку
Інформація про організаційну структуру емітента
-забезпечення технічного та аналітичного контролю поточного виробництва продукції, випробувань 
готової продукції (механічних, макро- та мікроконтролю металу);
-координація робіт по забезпеченню функціонування та удосконалення систем менеджменту у 
відповідності з міжнародними стандартами;
-метрологічне забезпечення.
2.Дирекція з інжинірінгу. 
До складу дирекції входять:
-служби: головного енергетика, вибухових робіт;
-управління: ремонтів, з проведення ремонтів, проектно-конструкторське, надійності устаткування;
-відділ технічного нагляду та ремонту виробничих будівель та споруд;
-відділ автоматизованих систем керування технологічними процесами;
-центральна електротехнічна лабораторія;
-цехи: з ремонту устаткування, енергетичні, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.
Основними завданнями цієї дирекції є забезпечення виконання правил технічної експлуатації 
устаткування, здійснення ремонтів та технічного обслуговування систем та устаткування, енергетичне 
забезпечення.
3.Дирекція з капітального будівництва та інвестицій. 
До складу дирекції входять:
-управління капітального будівництва; 
-інвестиційний відділ;
-проектна група з реконструкції сталеплавильного виробництва з будівництвом киснево-конвертерного 
цеху;
-дільниця з виробництва бетону та розчинів.
Основним завданням цієї дирекції є розробка та здійснення політики з реконструкції і технічного 
переозброєння підприємства; виробництво та забезпечення будівництва бетоном та розчинами.
4.Дирекція з виробництва. 
До складу дирекції входять:
-виробничий відділ;
-відділ планування виробництва, організації та контролю виконання замовлень;
-металургійні і прокатні цехи.
Основним завданням цієї дирекції є забезпечення виконання планових завдань з виробництва, що 
забезпечують виконання замовлень дирекції зі збуту, планування та аналіз виробництва.
5.Дирекція зі збуту.
До складу дирекції входять:
-відділ продаж;
-відділ продаж неосновної продукції;
-відділ кон'юнктурно-технологічного системного аналізу; 
Основними завданнями цієї дирекції є:
-розробка на основі вивчення ринку кон'юнктурних прогнозів попиту, перспектив розвитку підприємства, 
номенклатури продукції;
-розробка рекомендацій для формування планів збуту; 
-розробка та реалізація збутової політики підприємства;
-підготовка та укладання договорів (контрактів) зі збуту продукції, формування портфеля замовлень; 
-просування продукції підприємства на ринку; 
-координація дій усіх дирекцій у питаннях збутової політики. 
6.Комерційна дирекція
До складу дирекції входять:
-відділ матеріально - технічного постачання;
-відділ сировини та палива; 
-відділ устаткування;
-вiддiл митних операцiй;
-відділ обліку та економічного аналізу поставок;
-управління підготовки виробництва;
Основними завданнями цієї дирекції є планування та забезпечення виробничої і ремонтної діяльності 
підприємства та об’єктів інвестиційних проектів сировиною, паливом, матеріалами, устаткуванням, 
запасними частинами та іншими матеріально-технічними ресурсами, взаємодії з митними органами 
України. 

© SMA 001912302016 р. 



7.Фінансова дирекція
До складу дирекції входять:
-підрозділи фінансового контролера (відділи: планово-бюджетний, аналізу основних цехів, аналізу 
допоміжних цехів, зведеного аналізу та звітності, бюджетного контролю);
-підрозділи головного казначея (відділи: банківських операцій, небанківських операцій);
-головна бухгалтерія; 
-підрозділи головного фахівця з інформаційних технологій: управління корпоративних інформаційних 
систем.
Основними завданнями цієї дирекції є: 
-розробка та реалізація економічної і фінансової політики, що забезпечує фінансово-економічну стійкість 
підприємства; залучення фінансових коштів та їх ефективне використання;
-реалізація облікової політики, планування, здійснення і координація бухгалтерського обліку 
господарсько-фінансової діяльності підприємства; 
-перспективне й поточне планування економічної та фінансової діяльності підприємства;
-аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства та його підрозділів;
-забезпечення реалізації програм стратегічного розвитку інформаційних технологій, координація 
планування, впровадження, розвитку інформаційних технологій, постійне їх удосконалення, 
впровадження сучасних інфраструктурних систем та систем захисту інформаційних систем.
8.Дирекція з персоналу
До складу дирекції входять:
-керівник проекту;
-управління організації та оплати праці;
-управління підбору, комплектування та розвитку персоналу;
-управління соціальної сфери;
-відділ економіки праці, організаційного планування та бюджетування;
-відділ взаємодії з персоналом, у т.ч. головний фахівець з взаємодії з молоддю;
-відокремлені структурні підрозділи: цех утримання непромислових об’єктів, відділ дошкільних 
навчальних закладів, пансіонат «Металург», санаторій-профілакторій, палац культури металургів, 
спортивний комплекс ПАТ «Запоріжсталь», виробничо-тваринницький комплекс ПАТ «Запоріжсталь, цех 
продовольства, харчування та торгівлі «Запоріжсталь - Продторг» ПАТ «Запоріжсталь».
Основними завданнями цієї дирекції є:
-формування та ефективна реалізація політики підприємства в сфері управління персоналом, організації,
нормування, оплати праці, мотивації персоналу, керування підприємством, удосконалення організаційної
структури підприємства, планування персоналу, підбору, підготовки, розстановки, розвитку, оцінки 
персоналу, дослідження соціологічних та психологічних проблем організації праці, побуту та відпочинку 
працівників;
-планування, облік, аналіз показників з праці, планування та бюджетування витрат на персонал та 
соціальну сферу;
-рішення соціальних питань, надання соціальних гарантій, пільг та компенсацій робітникам, реалізація 
молодіжної політики; 
-господарське забезпечення, обслуговування управління підприємства, організація надання Товариству 
послуг прибирання приміщень та території, хімічної чистки спеціального одягу, вивозу сміття побутового 
з території підприємства, харчування, виробництва продуктів харчування, технічного обслуговування 
адміністративних будівель та приміщень.
9.Дирекція з безпеки.
До складу дирекції входить:
-відділ внутрішньої та зовнішньої безпеки;
-відділ інформаційної безпеки;
-відділ економічної безпеки;
-відділ перепускного режиму та технічного контролю;
-відділ контролю технологічних процесів.
Основними завданнями цієї дирекції є:
-планування та здійснення заходів щодо забезпечення захисту фінансових, матеріальних, інформаційних 
та кадрових ресурсів Товариства, у тому числі:
-забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки підрозділів підприємства і Товариства в цілому в ході
його поточної повсякденної виробничо-господарської діяльності і в екстремальних ситуаціях, захисту від 
комерційного й промислового проникнення;
-забезпечення розробки та реалізації заходів з запобігання витоку інформації з обмеженим доступом 
(комерційної таємниці та конфіденційної інформації) з застосуванням організаційних, інженерно-
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технічних та автоматизованих засобів захисту інформації;
-здійснення контрольно-ревізійної роботи шляхом проведення комплексних перевірок, документальних 
ревізій господарсько-фінансової діяльності структурних підрозділів і Товариства в цілому;
-здійснення контролю та моніторингу товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство та 
використовуються у виробничих процесах та відвантажених з підприємства, здійснення 
відеоспостереження на значних об’єктах та етапах виробничого процесу.
10.Дирекція з охорони праці, промислової та техногенної безпеки.
До складу дирекції входить:
-відділи: охорони праці; лінійного контролю; договорів, статистики та промислової медицини; по роботі з 
підрядними організаціями; промислової безпеки; технічної діагностики та неруйнівного контролю; з 
техногенної, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій;
-управління з охорони навколишнього середовища;
-радіоізотопна лабораторія;
-відділ обслуговування систем протипожежної безпеки;
-газорятувальна станція.
Основними завданнями цієї дирекції є:
-розробка та реалізація ефективної системи управління охороною праці у Товаристві, постійне 
удосконалення цієї діяльності, планування та здійснення профілактичних заходів щодо усунення 
шкідливих та небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, 
професійного захворювання та інших випадків погрози життю та здоров’ю працівників, контроль 
додержання встановлених вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та техногенної безпеки, 
забезпечення охорони навколишнього середовища, захист персоналу в умовах надзвичайних ситуацій;
-забезпечення технічної діагностики вантажопідйомних кранів, надзору за технічним станом та безпечної 
експлуатації вантажопідйомних кранів, ліфтів та підйомників;
-забезпечення функціонування систем протипожежної автоматики: автоматичного пожежогасіння; 
охоронно-пожежної сигналізації. 
11.Дирекція з транспорту та логістики.
До складу дирекції входять:
-контрольно-ревізійна служба залізничного транспорту;
-управління: залізничного транспорту, автомобільного транспорту;
-служба вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті.
Основним завданням цієї дирекції є забезпечення виконання, організація та оперативне керування 
залізничними та автомобільними перевезеннями.
12.Управління справами адміністрації.
До складу підрозділу входять:
-відділ організації діловодства;
-протокольний відділ;
-представництво ПАТ «Запоріжсталь» у м. Києві.
Основними завданнями цього підрозділу є:
-організаційно - технічне та інформаційно - документаційне забезпечення та супроводження діяльності 
генерального директора, дирекцій та інших підрозділів підприємства, організація стабільного діловодства 
та забезпечення єдиного порядку його ведення, організаційне забезпечення міжнародної діяльності, 
організація роботи представництва ПАТ «Запоріжсталь» у м. Києві.
13.Юридичне управління
До складу підрозділу входять:
-відділ загальноправового забезпечення;
-відділ судової практики та виконання рішень;
-відділ договірно-правової роботи;
-відділ з правового забезпечення корпоративних, майнових та земельних прав.
Основними завданнями цього підрозділу є забезпечення законності в діяльності підприємства, захисту 
його правових інтересів; правового забезпечення управління корпоративними правами Товариства, 
оформлення прав власності на нерухоме майно та користування землею з метою забезпечення 
оптимального функціонування Товариства, запобігання чи мінімізації конфліктів інтересів.
14.Інформація про представництва та інші відокремлені структурні підрозділи.
1.Представництво ПАТ «Запоріжсталь» у м. Києві знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 3, 
кв.1.
Роль підрозділу полягає в організації взаємодії і співробітництва Публічного акціонерного товариства
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» з українськими підприємствами, організаціями, 
установами, органами державної влади і управління, іноземними юридичними і фізичними особами, 
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забезпечення і зміцнення господарських зв’язків між регіонами.
2.Відокремлений структурний підрозділ «Цех утримання непромислових об’єктів» ПАТ «Запоріжсталь» 
знаходиться за адресою: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 25.
Роль підрозділу полягає в забезпеченні ремонту та утримання будівель, споруд та устаткування 
непромислових об’єктів, доріг комбінату, благоустрою території підприємства та отримання доходу від 
ефективного функціонування гуртожитків та інших видів діяльності.
3.Відокремлений структурний підрозділ «Відділ дошкільних навчальних закладів» ПАТ «Запоріжсталь» 
знаходиться за адресою: 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 11
Роль підрозділу полягає в забезпеченні ефективного функціонування дитячих дошкільних навчальних 
закладів, утворення в них умов, які сприяють вихованню, навчанню та зміцненню здоров’я дітей у 
відповідності до вимог суспільства. 
4.Відокремлений структурний підрозділ «Виробничо-тваринницький комплекс» ПАТ «Запоріжсталь» 
знаходиться за адресою: 69009, м. Запоріжжя, вул. Насосна,1.
Роль підрозділу полягає в забезпеченні робітників комбінату продуктами харчування та отримання 
прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій підставі задоволення економічних інтересів 
акціонерів та трудового колективу ПАТ «Запоріжсталь».
5.Відокремлений структурний підрозділ «Запоріжсталь-Продторг» ПАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 230.
Роль підрозділу полягає в забезпеченні високоякісного харчування робітників комбінату, забезпечення їх 
продовольчими та промисловими товарами та отримання прибутку за рахунок підприємницької 
діяльності в сфері роздрібної та оптової торгівлі і за цей рахунок покриття планових збитків громадського 
харчування для задоволення економічних інтересів акціонерів та трудового колективу ПАТ 
«Запоріжсталь».
6.Відокремлений структурний підрозділ «Пансіонат «Металург» ПАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 72452, Запорізька область, Приазовський район, с. Новоконстантинівка.
Роль підрозділу полягає у створенні умов, які сприяють повноцінному відпочинку і зміцненню здоров’я 
працівників підприємства, членів їх сімей та ветеранів підприємства.
7.Відокремлений структурний підрозділ «Санаторій-профілакторій» ПАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 69017, м. Запоріжжя, о. Хортиця, вул. Будинку відпочинку, 16.
Роль підрозділу полягає у створенні умов, які сприяють зміцненню здоров’я та повноцінному відпочинку
працівників підприємства і його ветеранів, застереженню різних хвороб та зниженню на цій підставі 
кількості захворювань і втрат робочого часу на підприємстві внаслідок захворювань та отримання 
доходу, що забезпечує прибутковість відокремленого підрозділу.
8.Відокремлений структурний підрозділ «Спортивний комплекс» ПАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 13.
Роль підрозділу полягає в забезпеченні спортивно-масової та оздоровчої роботи серед працівників ПАТ 
«Запоріжсталь», членів їх сімей та населення міста, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
збірних команд України та інших держав, спортивних товариств профспілок, інших спортивних 
організацій та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, здійснення 
медичної практики.
9.Відокремлений структурний підрозділ «Палац культури металургів» ПАТ «Запоріжсталь» знаходиться 
за адресою: 69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 17.
Роль підрозділу полягає в підвищенні культурного та духовного рівня трудящих ПАТ «Запоріжсталь», 
створенні умов для культурно-освітньої роботи та організації відпочинку трудящих ПАТ «Запоріжсталь»,
членів їх сімей, та мешканців міста, а також відпочинку дітей трудящих ПАТ «Запоріжсталь» у дитячих 
оздоровчих центрах.
Філії у ПАТ «Запоріжсталь» відсутні.
В 2016 році в організаційній структурі емітенту відбувалися зміни в структурі та діяльності у 
відповідності з попереднім звітним періодом, у тому числі:
1.Скасовано підрозділи:
- служба головного механіка;
- цехи: механічний, металоконструкцій, ливарний;
- відділи: технічного нагляду та ремонту виробничих будівель та споруд, з управління ремонтів, 
маркетингу та інформаційно-аналітичної роботи, реалізації неосновної продукції, планування та аналізу; 
внутрішньої безпеки, інформаційної безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення, контрольно-
ревізійний, контролю технологічних процесів та логістики, безпеки руху (автомобільний транспорт), з 
управління корпоративними правами, з правового забезпечення майнових та земельних відношень;
- підрозділи фінансового контролера (управління операційного аналізу, відділ планування, відділ 
бюджетування, відділ ціноутворення, відділ корпоративної та управлінської звітності);
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- підрозділи головного фахівця з інформаційних технологій: бюро розвитку інформаційних технологій; 
управління інфраструктурних систем;
- управління корпоративних комунікацій.
2.Створено підрозділи:
- управління з проведення ремонтів;
- відділи: технічного нагляду та ремонту виробничих будівель та споруд, кон'юнктурно-технологічного 
системного аналізу, внутрішньої та зовнішньої безпеки, інформаційної безпеки, перепускного режиму та 
технічного контролю, контролю технологічних процесів, з правового забезпечення корпоративних, 
майнових та земельних прав;
- підрозділи фінансового контролера (відділи: планово-бюджетний, аналізу основних цехів, аналізу 
допоміжних цехів, зведеного аналізу та звітності).
Дочірні підприємства: 
1. ТОВ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - СЕКЮРІТІ", 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 6а; 
2. ТОВ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - ПРОМІНВЕСТ", 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4/7; 
3. ТОВ "ЗЛМЗ", 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72; 
4. ТОВ "ЛЕНД СХІД 2007", 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152-В; 
5. ТОВ "ЛЕНД ПІВНІЧ 2007", 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152-В; 
6. ТОВ "ЗНТРК "ТВ-5", 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72; 
7. ТОВ "Агрофірма "Жовтневий", 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дніпровка, вул. 
Паторжинського, 40; 
8. ТОВ "Агрофірма Степанівка", 72454, Запорізька обл., Приазовський р-н., с. Степанівка Перша, 
вул. Мартинова, 1а; 
9. ТОВ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ», 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72; 
10. ТОВ "РусУгольІнвест", 119002, Російська федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10; 
11. ПРАТ "ДРУЖБА.", 70037, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Люцерна вул. Шкільна, 1;
12. ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ", 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72;
13. ТОВ "Ростовська вугільна компанія", 346500, Російська федерація, Ростовська область, м. Шахти, 
пров. Спортивний, 2.
Роль дочірніх підприємств в структурі ПАТ "Запоріжсталь" полягає в наступному:
- задоволення потреб виробничо-тваринницького комплексу, цеху продуктів харчування та торгівлі у 
сільськогосподарській сировині;
- інформування громадськості про діяльність комбінату та рекламування продукції, яка виробляється на
ПАТ "Запоріжсталь";
- сприяння повноцінному відпочинку та зміцненню здоров'я працівників ПАТ "Запоріжсталь" та 
мешканців міста;
- забезпечення спортивно-масової та оздоровчої роботи серед працівників ПАТ "Запоріжсталь", членів їх 
сімей та населення міста;
- підвищення культурного та духовного рівня працівників ПАТ "Запоріжсталь" та мешканців міста, а 
також організація відпочинку дітей працівників ПАТ "Запоріжсталь" у дитячих оздоровчих центрах.
ПАТ "Запоріжсталь" планує подальше збільшення корпоративних прав в підприємствах - постачальниках 
ресурсів, а також їх розвиток.

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 12 640 осіб.
Середня чисельність позаштатних осіб та осіб, які працюють за сумісництвом (зовнішнім) – 47 осіб. 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – не було. Фонд
оплати праці 1 590 979 тис. грн. У 2016 році було збільшено фонд оплати праці (+86 086 тис. грн. або+5,8 
%) відносно попереднього року. За рахунок зросту середньої заробітної плати в еквіваленті повної 
зайнятості на 18,6 % (+228 365 тис. грн.) та зниження чисельності працюючих в еквіваленті повної 
зайнятості на 9,6 % (-142 279 тис. грн.).
Кадрова програма ПАТ «Запоріжсталь» спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента.
Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу ПАТ «Запоріжсталь» на посади керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців призначаються робітники, кваліфікаційний рівень яких
відповідає вимогам «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (ДКХПП України). 
На комбінаті діє система підготовки кадрів, яка передбачає проведення безперервного навчання 
персоналу, згідно затвердженим планам заходів, що відповідають цілям підприємства в області якості.
Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців на комбінаті спрямовано на вдосконалення 
їх професійних знань, оволодіння новими методами управління виробництвом, вдосконалення навичок 
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менеджменту в сучасних умовах бізнесу.
Належна увага в системі розвитку персоналу приділяється підготовці керівників та кадрового резерву. 
Інформація про чисельність працівників
Для цього на комбінаті діє Корпоративний університет, в якому у 2016 році пройшли навчання 2606 
співробітник виробничих підрозділів.
Також у ПАТ «Запоріжсталь» особлива увага приділяється навчанню персоналу з питань охорони праці 
(вимоги «Закону України про охорону праці», Типового положення «Про порядок проведення навчання й 
перевірки знань з питань охорони праці»). 
Працівники служби охорони праці, члени атестаційних комісій (перевірка знань з питань охорони праці,
нормативно-правових актів), експерти технічні, фахівці з неруйнівного контролю проходять навчання в 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України», ДП «Державне підприємство 
«Атестаційний центр з неруйнівного контролю при ІЄЗ ім. Є.О. Патона Національної академії наук 
України», м. Київ. 
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робочих кадрів на комбінаті здійснюється 
відповідно до типових навчальних, а також модульних та робочих програм, розроблених фахівцями 
структурних підрозділів по більше ніж 300 професіям. Всі програми складено відповідно до методичних 
рекомендацій, погоджених з Міністерством праці та соціальної політики України і затверджених 
Міністерством освіти і науки України.
Навчання проводиться в кабінетах, навчальних класах, а також на спеціально створених в умовах 
виробництва полігонах.
В 2016 році пройшли навчання (підготовка та підвищення кваліфікації) 8549 працівників ПАТ 
«Запоріжсталь».

1. «Українська асоціація сталеплавильників».
Місцезнаходження: 83017, м. Донецьк, пер. В'ятський, 17.
Асоціація сприяє розвитку, організації та виконання робіт з підвищення технічного і економічного рівня 
сталеплавильного і суміжних з ним виробництв, включаючи їх модернізацію та вдосконалення із 
залученням національних і зарубіжних фінансових, технічних та інтелектуальних ресурсів. 
Функції:
- сприяння у вдосконаленні нових форм господарювання в металургійному виробництві, участь у 
формуванні політики ціноутворення продукції сталеплавильного виробництва. 
- розвиток і розширення взаємовигідного співробітництва з закордонними фірмами, фондами, 
кредитними та інвестиційними інститутами, спільнотами та банками, фінансово - промисловими групами 
та ін.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2002 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - асоційований член.
2. Асоціація «ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ ПРОКАТУ». 
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Леніна, 1.
Асоціація активно займається вивченням проблем українських виробників металопрокату, в тому числі в 
питаннях, пов'язаних з експлуатацією прокатного обладнання. 
Функції:
- аналіз та вивчення діяльності виробників прокату;
- надання висновків та рекомендацій членам Асоціації.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2002 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - співзасновник та член Асоціації. 
3. Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості».
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Нікольсько-Слобідська, 6-Д.
Основною метою діяльності Спілки є – задоволення та захист законних, соціальних, економічних та 
інших інтересів своїх членів (учасників), а також сприяння формуванню громадської думки та політики у 
сфері застосування сучасних методів і засобів підвищення досконалості українських організацій, як 
основи забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та поліпшення життя громадян 
України.
Функції:
- надання інформаційно-консультаційних послуг;
- проведення семінарів, конгресів з глобальних питань менеджменту якості, охорони праці.
Термін участі ПАТ "Запоріжсталь" у спілці: з 2016 року.
Позиція ПАТ "Запоріжсталь" у спілці - член Спілки.
4. Запорізька торгово-промислова палата.
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Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, б. Центральний, 4.
Палата здійснює 57 видів послуг необхідних в діяльності сучасного підприємства: експертні, юридичні,
патентно-ліцензійні, маркетингові, консультаційні, зовнішньоекономічні, навчальні та інші.
Функції:
- надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізької області;
- оформлення та видача Акту експертизи, сертифікатів походження товару для одержувачів близього та 
далекого зарубіжжя.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 1966 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в ЗТПП - дійсний член Палати.
5. Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних 
перевезень «Укрвідтранс».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, 1.
Сприяння розробкам та удосконаленню загальної транспортного законодавства. Координація рішення 
загальних технічних досліджень та розробок, технологічних та інших проблем, які виходять за межі 
можливостей чи економічної доцільності окремого члена Асоціації. Організація, участь та супровід 
розробки нормативно-правових актів щодо діяльності відомчого транспорту. Участь у впровадженні 
єдиної технічної політики щодо створення нового та удосконалення чинного спеціалізованого рухомого 
складу. Видання та тиражування керівних, довідкових та інших інформаційних матеріалів пов'язаних з 
проблемами роботи відомчого транспорту.
Функції:
- координація і консолідація зусиль членів Асоціації для вирішення проблем професійної діяльності 
відомчого транспорту, що становлять спільний інтерес, без права втручання в їх виробничу і комерційну 
діяльність та прийняття управлінських рішень;
- сприяння технічному прогресу на відомчому транспорті.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2005 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - повний член Асоціації з правом вирішального голосу.
6. Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «Екомет».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Леніна, 1, офіс 235.
Наукове обгрунтування, розробка і проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту 
навколишнього середовища від діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу.
Функції:
- здійснення інформаційно-методичного забезпечення природоохоронної діяльності, пошук рішень 
екологічних проблем підприємства.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2004 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - асоційований член Асоціації.
7. Запорізький обласний союз промісловців і підпріємців (роботодавців) «Потенціал».
Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пл. Леніна, 135.
Заснований 40 провідними промисловими підприємствами області 14 вересня 1990 року з метою 
підвищення ефективності суспільного виробництва, захисту законних прав і інтересів виробників товарів 
і послуг, консолідації їх діяльності, спрямованої на формування соціально-орієнтованої ринкової 
економіки.
Функції:
- захист прав і законних інтересів членів союзу;
- організація бізнес-форумів, виставок, конференцій і семінарів, спрямованих на розвиток промислового 
потенціалу області, підвищення ефективності господарювання.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Союзі: з 1998 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Союзі - член Союзу.
8. Організація роботодавців підприємств металургійного комплексу «Союз металургів в Запорізькій 
області».
Місцезнаходження: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 74.
Сприяння об'єднанню работодавців металургійного комплексу Запорізької області.
Функції:
- представництво та захист економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів на обласному рівні, а 
також координація та консолідація дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Організації: з 2011 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Організації - засновник та член Організації.
9. Об'єднання підприємств «УКРМЕТАЛУРГПРОМ».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 11.
Єдина організація в металургійній галузі України, в якій організовано системний збір і кваліфікована
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Протягом звітного періоду жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

В 2016 році облікова політика емітента включала метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо.
1 Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно зі строками корисної 
служби, установленими технічним персоналом ПАТ «Запоріжсталь».
Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного 
засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації.
Для цілей розрахунків амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля.
Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення активу
в експлуатацію.
На землю амортизація не нараховується.
На об'єкти, що належать до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 100% у 
момент їх введення в експлуатацію.
2 Оцінка запасів.
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, 
понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній 
стан.
В собівартість придбання запасів включаються наступні витрати:
- суми, які оплачуються відповідно до договору постачальникові, за винятком непрямих податків;
- суми митних зборів при ввезенні;
- суми непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати – витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-
розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, 
включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатного 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

обробка інформації широкого спектру про діяльність металургійних підприємств.
Функції:
- розробка і формування скоординованих балансів виробництва, сировини і поставок основних видів 
продукції гірничо-металургійного комплексу;
- збір, обробка та аналіз результатів виробничо-господарської та економічної діяльності підприємств 
об'єднання;
- участь у розробці та реалізації національних, державних і галузевих програм розвитку ГМК, програм з 
питань охорони праці, навколишнього природного середовища;
- проведення методичних семінарів, круглих столів по РЕАСН - законодавству, Кіотському протоколу та 
іншим питанням.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Об'єднанні: з 1994 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Об'єднанні - учасник Об'єднання.
10. Асоціація «Річки України».
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 12.
Функції:
- захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, 
так і за кордоном;
- сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі внутрішнього водного (річкового) 
транспорту та суміжних галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо 
об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та 
безпеки, стандартів з питань екології;
- сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.
Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2015 року.
Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - дійсний член Асоціації.

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не велась.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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для використання в запланованих цілях (наприклад, ризикова маржа (винагорода банку) по акредитивах, 
відкритих відповідно до умов договорів поставки запасів, якщо можливо зіставити цю маржу з 
конкретною партією/партіями запасів).
Торговельні й інші знижки вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів.
У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, на пошук і 
відбір постачальника, на залучення консультантів і т.п. Такі витрати відносяться на адміністративні або 
витрати на збут.
Собівартість запасів, виготовлених комбінатом, включає витрати, безпосередньо пов'язані з даними 
одиницями запасів, а саме:
- прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 
інших виробничих матеріалів);
- прямі витрати на оплату праці (заробітна платня та інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві 
продукції);
- інші прямі витрати (усі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат: 
амортизація устаткування, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землі, на якій 
перебувають виробничі приміщення, і т.п.);
- змінні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні 
обсягів виробництва, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків, 
такелажників, крановиків);
- постійні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які залишаються постійними при 
зміні обсягів виробництва, такі як зношування й обслуговування загальновиробничих приміщень і 
устаткування, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення) у сумі, 
розподіленої на витрати виробництва.
Нерозподілена сума постійних загальновиробничих витрат відноситься на собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) у періоді виникнення таких витрат.
При обліку запасів у їхню вартість ПАТ «Запоріжсталь» включає й інші витрати, якщо тільки вони 
пов'язані із приведенням цих запасів у стан, придатних для використання в належних цілях. Наприклад, 
витрати на розробку специфічного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати на 
доробку продукту під вимоги конкретного споживача і т.і.
Прикладами витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому
вони понесені, є такі:
- понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;
- витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для 
підготовки до наступного етапу виробництва;
- адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; 
- витрати на продаж.
3 Метод оцінки запасів при вибутті.
ПАТ «Запоріжсталь» при вибутті запасів використовує метод середньозваженої вартості.
При використанні середньозваженого методу, вартість одиниці запасів визначається як середньозважена 
від вартості аналогічних взаємозамінних запасів на початок періоду й вартості придбання або 
виробництва цих запасів протягом періоду.
ПАТ «Запоріжсталь» використовує той самий метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають однакове
призначення й однакові умови використання.
4 Первісна оцінка фінансових активів і зобов'язань.
При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПАТ «Запоріжсталь» оцінює 
його по справедливій вартості. При первісному визнанні фінансових активів/зобов'язань, які не є 
активами/зобов'язаннями, що обліковуються по справедливій вартості з відображенням результатів її 
зміни у звіті про фінансові результати, ПАТ «Запоріжсталь» включає в їхню вартість також витрати по 
угоді, прямо пов'язані із придбанням або випуском фінансового активу або фінансового зобов'язання.
Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості без 
врахування витрат по угоді, є: цінні папери (облігації, векселі, акції), що обліковуються по справедливій 
вартості з відображенням результатів її зміни у звіті про фінансові результати.
Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості плюс
витрати по угоді є: цінні папери (облігації, векселі), утримувані до погашення, позики видані й 
дебіторська заборгованість, облігації випущені, що не обертаються на активному ринку, кредити 
отримані.
Коли існує активний ринок для фінансового інструмента (а саме, котирування фінансового інструмента 
визначене й відоме всім учасникам ринку), тоді справедлива вартість цього фінансового інструмента 
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визначається на підставі цього котирування.
Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, тоді ПАТ «Запоріжсталь» оцінює справедливу 
вартість із використанням наступних методів:
- аналізу операцій з таким самим інструментом, проведених у недавньому часі між незалежними 
сторонами;
- поточної справедливої вартості подібних фінансових інструментів;
- дисконтування майбутніх грошових потоків.
5 Фінансові зобов'язання.
Фінансові зобов'язання, що враховуються по справедливій вартості, після первісного визнання ПАТ 
«Запоріжсталь» враховує по справедливій вартості. Інші фінансові зобов'язання обліковуються за 
амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Первісна вартість позик отриманих приймається у сумі, яка дорівнює фактично отриманим коштам і 
витратам, пов'язаним з безпосереднім одержанням такої позики.
Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату по амортизованій вартості, яка являє собою 
поточну вартість очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих з використанням 
ефективної ставки відсотка. Різниця між номінальною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю
являє собою суму амортизації. Зазначена сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку 
фінансових доходів і витрат протягом усього періоду погашення заборгованості.
На кожну дату звітності ПАТ «Запоріжсталь» виділяє поточну частину (суму, яка буде погашена 
протягом 12-ти місяців з дати звітності) з кожного довгострокового фінансового інструмента, і враховує 
таку частину в складі поточних зобов'язань.
Комбінат повинен списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу 
лише у випадку, коли воно погашено, тобто коли зазначене в договорі зобов'язання виконано, анульовано 
або строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» постійно 
ведуться роботи, направлені на покращення якості та розширення сортаменту виробляємої продукції. 
Основними видами продукції, які виробляє підприємство є: 
- прокат листовий гарячекатаний та холоднокатаний товщиною 0,5-8,0 мм в листах і рулонах з 
вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей;
- переробний та ливарний чавун у чушках вагою 15-18 кг.; 
- сляби з вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей; 
- холодногнуті профілі; 
- жерсть чорна; 
- стрічка сталева;
- граншлак та щебінь.
Металопродукція ПАТ «Запоріжсталь» має раціональне співвідношення ціна/якість. 
Реалізація прокату: у натуральній формі - 3 317,260 тис. т; сума виручки - 31 036 853 тис. грн.; частка від 
загальної суми у грошовому виразі - 93,60 %; середньореалізаційна ціна - 9 356 грн./т.
Реалізація чавуну: 215,247 тис. т; сума виручки - 1 187 791 тис. грн.; частка від загальної суми у 
грошовому виразі - 3,58 %; середньореалізаційна ціна – 5 518 грн./т.
Реалізація виробів подальшої переробки: 31,870 тис. т; сума виручки - 329 276 тис. грн.; частка від 
загальної суми у грошовому виразі - 0,99%; середньореалізаційна ціна – 10 332 грн./т.
Загальна сума екпорту становить 22 308 538 990 грн.
Частка експорту в загальній сумі реалізації становить 67,28 %.
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг.
В 2017р. згідно прогнозу аналітичної організації World Steel Association попит на сталеву продукцію на 
світовому ринку збільшиться на 0,5%, до 1509 млн. тон. За оцінками експертів асоціації, в даний час
металургійна промисловість закінчила активне зростання, яке ґрунтувалося на швидкому економічному 
розвитку Китаю. Проте в довгостроковому періоді ринок сталевої продукції може зіштовхнутися з такими
ризиками, як деіндустріалізація країн що розвиваються, зростаюча нерівність в доходах, що загрожує 
середньому класу, зниження темпів зростання населення які негативно впливатимуть на попит. Що до 
України, в 2017 році очікується зростання споживання сталі на 6% - до 4,6 млн тонн.
Залежність від сезонних змін.
Попит на плоский прокат має деякі сезонні коливання (весняне збільшення на внутрішньому ринку у 
зв'язку з початком будівельного сезону, тощо), які, в тім, не мають суттєвого впливу на обсяги 
продажу.
Про основні ринки збуту та основних клієнтів.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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1. Основними клієнтами на внутрішньому ринку є: ПАТ «Комінмет»; ТОВ "Метінвест СМЦ"; ТОВ 
"Інтерпайп НМТЗ"; ТОВ «АВ Метал груп»; ТОВ «Модуль Україна»; ТОВ «МД Істейт"; ПрАТ «ТЗ 
"ТРУБОСТАЛЬ"; СТ «Славсант»; ТОВ "Байда 2015"; ПАТ "Дніпроспецсталь"; ТОВ «Залізний рух»; ТОВ 
«ЗЛМЗ» та інші.
2. Основними клієнтами на зовнішньому ринку є: ТОВ "Метінвест Євразія"; ТОВ «Метінвест СМЦ»; ТОВ 
"Метінвест Дистрибуція"; ТОВ «ЮгСталь»; Метінвест Інтернейшнл С.А. та інші.
Інформація про основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту.
Ризики державного керування:
1)нестабільність курсу гривні до світових валют, що обмежує свободу маневру в експортній діяльності;
2)відсутність повноцінного доступу на ринки капіталу, необхідного для реалізації великих інвестиційних
програм підприємства;
3)відсутність державних інфраструктурних проектів та програм підтримки промислової галузі. В умовах 
фінансової кризи та воєнних дій на сході країни підтримка вітчизняних галузей, споживачів 
металопродукції збільшила б попит на сталь на внутрішньому ринку.
Експортні ризики. ПАТ «Запоріжсталь» більшу частину своєї продукції поставляє на експорт. При 
нестабільності економічної ситуації в світі і в окремих регіонах, виникає ризик зниження обсягу поставок 
продукції і цін. Ризики, пов'язані з експортом, трохи зм'якшує добре диверсифікована структура 
продажів, завдяки якій комбінат має можливість при необхідності перенаправляти поставки своєї 
продукції з одного ринку на іншій.
Істотні проблеми, які негативно впливали на розширення ринків збуту, це:
-наслідки фінансової нестабільності в деяких регіонах, які зумовили зниження попиту на сталь;
-обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита в країнах Індонезія, Таїланд, США, Мексиці, Бразилії, 
Канаді, Пакистані, ввізне мито на прокат в Туреччині та Малайзії, антидемпінгові розслідування в ЄС,
Тайланді та Індії);
-перевиробництво металопродукції в Китаї;
-послаблення курсу місцевих валют до долару США сприяє зниженню конкурентоспроможності 
імпортної продукції (зокрема української);
-негативне економічне та соціально-політичне становище України формує думку у покупців про 
можливість невиконання комбінатом зобов’язань за контрактом.
Фінансово-економічні ризики:
1)зниження виробництва у споживачів, нестабільність валютного курсу, зниження інвестиційної 
привабливості країни ускладнюють видачу позик для модернізації виробництва. Але комбінат знаходить 
кошти для проведення модернізації з метою зменшення обсягів використання енергоресурсів та 
зменшення собівартості продукції;
2)високі ціни на енергоносії та послуги з боку державних монополій (в тому числі залізничні 
перевезення). 
Виробничо-технологічні ризики. Для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках, разом зі зменшенням її собівартості необхідна заміна застарілого та зношеного 
устаткування з проведенням модернізації сталеварного та прокатного обладнання підприємства.
ПАТ "Запоріжсталь" займає стратегічно вигідне положення, оскільки розташоване на однаковій відстані 
від головних ринків збуту, джерел постачання сировини, на перехресті важливих транспортних 
магістралей, що дає можливість використовувати усілякі види транспортування (у тому числі річковий 
транспорт) продукції з метою оптимізації потоків.
Найважливішими перевагами продукції ПАТ "Запоріжсталь" перед конкурентами є:
-розвинена структура збуту продукції як на Україні, так і за кордоном;
-раціональне співвідношення ціни металопрокату та його якості;
-клієнтоорієнтовність при реалізації продукції.
Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.
В 2016 р. продукцію (основну та неосновну) реалізовано безпосереднім споживачам та виробникам на 
умовах попередньї оплати та на умовах оплати по факту постачання продукції.
Основні умови співпраці на ринку дальнього зарубіжжя відповідають Міжнародним правилам 
тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року: 
-базис постачання FOB морські порти України;
-базис постачання СFR річні порти України;
-базис постачання DAF кордон України. 
Типовий розподіл споживачів металопродукції на внутрішньому ринку по галузям виробництва: трубні 
підприємства - 40,49%; комерційні підприємства - 27,88%; металосервісні центри - 20,54%; виробництво
металевих виробів - 2,73%; металургійні підприємства – 2,10%; виробництво меблів - 2,04%; 
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машинобудування - 1,34%; хімічна промисловість - 0,92%; техніка залізничного транспорту, ремонт та 
запчастини до них - 0,67%; будівництво - 0,31%; приладобудування - 0,3%; легка промисловість - 0,2%;та 
інші - 0,48%; Всього - 100%
Для задоволення потреб ринку України та держав СНД в області гнучкості умов поставки оплати та 
ціноутворення, комбінатом укладені договори комісії з ТОВ «Метінвест СМЦ», ТОВ «Метінвест 
Євразія» та ТОВ «Метінвест Дистрибуція», які мають металосервісні центри та забезпечують продукцією
споживачів в обсязі менше вагонних норм. 
Продаж металопродукції на експорт дальнього зарубіжжя здійснювався в 2016 році в 52 країни світу, 
найбільш великими ринками є: Туреччина, Польща, Італія, Болгарія, Ліван, Ефіопія, Ізраїль, Йорданія,
Словаччина.
Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін.
Основні види споживчої сировини для потреб пвдприємства – кокс, залізорудний концентрат, 
залізорудний обкотиш, вогнетривкі матеріали та інше.
Виробники залізорудного концентрату:
- ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг;
- ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг.
Поставка здійснюється залізничним транспортом.
Виробники коксу: 
- ПРАТ "Запоріжкокс", м. Запоріжжя;
- ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинский КХЗ", м. Дніпродзержинськ;
- ПАТ "Авдіївський КХЗ", м. Авдіївка;
- ПАТ "Донецьксталь-МЗ", м. Донецьк.
Поставка здійснюється залізничним транспортом.
Виробник залізорудного обкотишу:
- ПАТ «Північ ГЗК», м. Кривий Ріг.
Сировина є доступною. Поставка здійснюється залізничним транспортом.
Ціни на сировину в умовах ринкових відносин нестабільні, підвладні інфляційним процесам, коливанню 
курсу америнканського долара та євро, митній політиці. Великий вплив на динаміку цін мають виробники
і розпорядники сировини, які є монополістами на ринку.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснюється діяльність, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку.
Гiрничо-металургiйний комплекс (ГМК) України був i залишається ключовим сектором промисловості, 
що тісно пов’язаний з іншими галузями вітчизняної економіки. За даними Державної служби статистики, 
у 2016 році виробництво сталі (без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям) на українських 
підприємствах скоротилося на 0,8% порівняно з 2015 роком, до 11,159 млн тонн. Водночас виробництво 
прокату чорних металів – базового продукту в структурi нацiонального експорту – торiк збільшилося на 
16,5%, до 13,257 млн тонн, а виробництво чавуну – на 8,0%, до 23,603 млн тонн. Випуск залізорудних 
неагломерованих концентратів у 2016 році становив 62,566 млн тонн, що на 6,4% менше, ніж у 2015 році. 
Виробництво підготовленої залізорудної сировини (агломерат, обкотиші) торік збільшилося на 2,6%, до 
56,740 млн тонн.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення у динаміці виробництва за окремими переділами, обсяги 
виробництва основних видів продукції вітчизняного ГМК залишалися значно нижчими порівняно з 
періодом, який передував початку збройного конфлікту на сході України. Зокрема, рівень виробництва 
сталі (без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям) у 2016 році складав лише 74% від рівня 
2013 року, прокату чорних металів – також 74%, чавуну – 81%, залізорудних неагломерованих 
концентратів – 89%, підготовленої залізорудної сировини – 84%.
Попит на внутрішньому ринку металопродукції у 2016 році почав відновлюватися, насамперед, за 
рахунок будівельного сектору. Минулого року приріст обсягів будівництва в порівняльних цінах 
становив 17,4%. Втім, інший великий споживач металопродукції – машинобудівна галузь – 
продемонстрував значно повільніші темпи зростання (2,0%) через труднощі в пошуку нових ринків збуту 
і конкуренцію з боку імпорту.
Кон’юнктура на світових ринках металопродукції і металургійної сировини загалом залишалася 
несприятливою. Зростання обсягів експорту металопродукції в натуральному виразі було досягнуто, 
насамперед, за рахунок збільшення продажів напівфабрикатів, які є найменш рентабельною продукцією. 
Втім, загальна виручка від експорту чорних металів (включаючи чавун, феросплави, металобрухт, сталеві 
напівфабрикати і готовий прокат) з України у 2016 році скоротилася на 10,3% порівняно з 2015 роком, до 
7,247 млрд. доларів США. Найбільш вагомі втрати українські експортери металопродукції зазнали на 
ринку країн Близького Сходу і Північної Африки, який традиційно займає значне місце в географічній 
структурі збуту вітчизняної металопродукції. Ці втрати стали наслідком посилення конкуренції з боку 
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китайських та іранських виробників, а також політичної нестабільності в регіоні.
Обсяги продажів української залізорудної сировини (далі – ЗРС) на зовнішніх ринках у натуральному 
вимірі минулого року скоротилися на 14,2%, до 39,203 млн тонн. Річна виручка від експорту ЗРС склала
1,827 млрд. доларів США, що на 12,7% менше, ніж у 2015 році. Основне скорочення попиту на 
українську ЗРС спостерігалося з боку Китаю і стало наслідком перерозподілу китайського ринку на 
користь австралійських і бразильських постачальників ЗРС, які є більш конкурентоспроможними 
порівняно з українськими підприємствами з огляду на собівартість, показники якості та логістичну 
складову.
Окрім кон’юнктурних факторів, на стан українського ГМК продовжували негативно впливати внутрішні 
позаринкові чинники, зокрема недопостачання сировини на металургійні підприємства через бойові дії і
ускладнення логістики зі східних областей, а також проблеми зі збутом готової продукції, в том числів 
результаті дефіциту вантажних вагонів і низької пропускної здатності окремих залізничних ділянок. 
Зазначені чинники не дали можливості в повному обсязі реалізувати існуючий виробничий потенціал 
вітчизняного ГМК.
Подальший розвиток подiй, зокрема блокада залізничного транспортного сполучення із зоною 
проведення антитерористичної операції (далі – АТО), ескалація бойових дій і втрата контролю над 
низкою підприємств у зоні АТО, призвів до розірвання традиційних ланцюгових зв’язків між окремими 
суб’єктами господарювання, що входять до складу українського ГМК, і поставив під загрозу подальше 
відновлення виробництва в ключових галузях комплексу. Окрім того, тиск з боку природних монополiй, 
що пiдвищують цiни на природний газ, тарифи на електроенергiю та залiзничнi тарифи, а також 
прогалини державних органів в питаннях забезпечення підприємств ГМК ломом чорних металів, 
відшкодування ПДВ та надрокористування є додатковими факторами нестабільності в основних галузях 
ГМК.
У 2017 році очікується падіння обсягів виробництва за основними металургійними переділами.
У 2016 році на комбінаті освоєно два види нової продукції:
- гарячекатаний прокат товщиною 1,5х1000-1100 мм;
- гарячекатаний прокат по EN 10025.
Перспективні плани розвитку ПАТ «Запоріжсталь».
У 2017 році на комбінаті планується освоїти сім видів нової продукції:
-гарячекатаний рулонний прокат марки DD11;
-горячекатаный рулонный прокат марки ASTM A36/A36M;
-розширення розмірного сортаменту гарячекатаного рулонного прокату марки S275JR;
-гарячекатаний рулонний прокат марки 09Г2С з гарантованим класом міцності 325, 345, 355, 375 по, в т.ч. 
з нормованими характеристиками, відповідними категорії 14;
-гарячекатані рулони зі сталі Ст3пс розміром 2.0х1250 мм подвоєною маси;
-гарячекатаний рулонний прокат завтовшки 10 мм із сталі 20;
-холоднокатаний рулонний прокат марки ASTM A1008 CS Type B.
Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг).
ПАТ «Запоріжсталь» є одним з найбільших металургійних підприємств України з обсягів виробництва. 
Товариство залишається єдиним в Україні постачальником холоднокатаного листа особливої складної 
витяжки, що використовується в автомобільній промисловості, чорної жерсті, деяких видів 
холоднокатаного прокату для інструментальної та машинобудівної галузей, а також великим 
постачальником гнутих профілів.
ПАТ «Запоріжсталь» займає стратегічно вигідне положення, оскільки розташоване на однаковій відстані 
від головних ринків збуту, джерел постачання сировини, на перехресті важливих транспортних 
магістралей, що дає можливість використовувати усілякі види транспортування (у тому числі річковий 
транспорт) продукції з метою оптимізації потоків.
Основні конкуренти:
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Україна); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна); 
ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Російська Федерація); ПАТ «Новолипецький 
металургійний комбінат» (Російська Федерація); ПАТ «Северсталь»(Російська Федерація); U. S. Steel 
Košice (Словаччина); ПАТ «АрселорМіттал Теміртау»(Казахстан); а також металургійні комбінати Китаю 
та Туреччини.
Найважливішими перевагами продукції ПАТ «Запоріжсталь» перед конкурентами є: розвинена структура 
збуту продукції як на Україні, так і за кордоном; раціональне співвідношення ціни металопрокату та його 
якості; клієнтоорієнтовність при реалізації продукції.
У 2016 році постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в 
загальному обсязі постачання були:
- ТОВ «Метінвест Холдинг» (залізорудний концентрат, кокс, обкотиші);

© SMA 001912302016 р. 



- ПРАТ «Запоріжкокс» (кокс, коксовий дріб‘язок, металобрухт, інші матеріали.);
- ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинский КХЗ" (кокс, коксовий дріб‘язок, будівельні матеріали).

З метою підвищення надійності забезпечення підприємства сировинними матеріалами і зменшення 
витрат на виробництво, отримав розвиток процес придбання ПАТ «Запоріжсталь» підприємств-
постачальників сировинних ресурсів, а для підвищення стійкості та надійності ринку збуту - придбання
підприємств, що відносяться до наступних стадій реалізації продукції. В 2012 році було створено ТОВ 
«ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ». В 2013 році було створено ТОВ «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ». В 
2014 році ПАТ «Запоріжсталь» увійшло до складу участників ТОВ «Ростовська вугільна компанія», 
шляхом внесення додаткового внеску до статутного капіталу Товариства.
Крім того, в 2012 році було здійснено продаж пакетів акцій ВАТ «Волиньвтормет», ПАТ 
«Полтававтормет» та ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет».
Найбільш значною інвестицією, пов'язаною з господарською діяльністю підприємства є будівництво 
конвертерного цеху з безперервним розливом сталі в об'ємі 5,0 млн. тон литих слябів в рік, на реалізацію 
якого планується витратити близько 2 млрд. доларів США. Фінансування проекту планується за рахунок 
залучення кредитних коштів.

Первісна вартість основних засобів: 17 750 591 тис. грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості: 6 965 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: не визначався.
Ступінь використання основних засобів: не визначався.
Сума нарахованого зносу: відповідно до Звіту про фінансовий стан товариства на 31.12.2016р. сума 
нарахованого зносу складає 1 696 571 тис. грн.
Більшість основних засобів розташовані на території виробничого майданчика за місцезнаходженням 
Товариства: м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. Об'єкти соціального призначення знаходяться на території 
міста Запоріжжя та Запорізької області. 
Спосіб утримання активів - в експлуатації.
Значні правочини щодо основних засобів не укладалися.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 
На 31 грудня 2016 р. основні засоби, балансова вартість яких становить 3,600,767 тисяч гривень (31 
грудня 2015 р.: 3,916,992 тисячі гривень), передані у заставу для забезпечення банківських кредитів та 
позик.
На 31 грудня 2016 р. основні засоби, балансова вартість яких становить 280,403 тисяч гривень (31 грудня 
2015 р.: становить 253,673 тисячі гривень) передані у заставу для забезпечення банківського акредитиву 
на купівлю основних засобів. 
Екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів підприємства.
У 2016 році виконувались наступні природоохоронні заходи:

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

1. Договір № 90806/15 від 01.01.2016 р.
Сторони: Клієнт-ПАТ «Запоріжсталь»; Консультант - ТОВ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-РС».
Зміст: надання інформаційно-консультаційних послуг.
Сума: орієнтовна сума за договором 96 900 грн.
Підстава укладення: Підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Клієнта.
Методика ціноутворення: моніторинг динаміки цін на регіональному ринку.
2. Договір № 90807/15 від 01.01.2016 р.
Сторони: Клієнт-ПАТ «Запоріжсталь»; Консультант - ТОВ «Галс-Інвест».
Зміст: надання інформаційно-консультаційних послуг.
Сума: орієнтовна сума за договором 96 900 грн.
Підстава укладення: Підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Клієнта.
Методика ціноутворення: моніторинг динаміки цін на регіональному ринку.
3. Договір № 32638518/3/16/1 від 01.08.2016 р.
Орендодавець - ПАТ «Запоріжсталь»; Орендар - ТОВ «Галс-Інвест».
Зміст: надання у оренду приміщення.
Сума: орієнтовна сума за договором 27 500 грн.
Підстава укладення: Для здійснення діяльності, передбаченої Статутом Орендаря.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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- будівництво газоочисних установок за агломашинами №4, №5, №6.
- будівництво аспіраційних установок від ливарного двору доменної печі №2.
Затрати на виконання заходів склали 706 719,9 тис. грн.;
В 2016 р. перевищення встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин у навколишнє 
середовище, встановлених дозвільними документами, не виявлено.
У 2016 році комбінат продовжив реалізацію проектів, спрямованих на зниження витрат, підвищення 
якості та збільшення обсягів виробництва.
План інвестицій капітального будівництва на 2016 рік (без урахування капіталізованих капітальних 
ремонтів) був затверджений у розмірі 28,9 млн. доларів США. Розширення та удосконалення основних 
засобів ПАТ «Запоріжсталь» здійснювалось згідно затвердженої Програми капітальних інвестицій (ПКІ-
2016), яка включала реалізацію основних стратегічних проектів:
1. «Будівництво газоочисток АМ № 3-6» – реалізація проекту дозволить очистити аглогаз до норм, 
встановлених Трьохсторонньою Угодою:
-пилу – не більше 50 мг/м³;
-сірчистого ангідриду не більше 400 мг/м³;
-скорочення валових викидів окису вуглецю на 35%;
-зниження викидів в басейн р. Дніпро на 350 тис. м³/рік;
-покращення загальної екологічної ситуації у м. Запоріжжі.
Загальний бюджет проекту становить 25,8 млн.доларів США. У 2016 році витрати на реалізацію проекту 
склали 19,5 млн. доларів США. Загальні витрати за весь період реалізації проекту склали 25,6 млн. 
доларів США. У 2016 році введені в промислову експлуатацію газоочистки агломашин № 3-6. 
2. «Реконструкція ДП-3» – реалізація проекту дозволить:
- забезпечити заданий рівень виробництва чавуну і продукції подальшого переділу;
- відновити основні фонди та проектну продуктивність печі – 1 050 тис. тон чавуну на рік;
- значно знизити витрату паливно-енергетичних ресурсів;
- знизити шкідливі викиди в навколишнє середовище.
Загальний бюджет проекту становить 52,8 млн. доларів США. У 2016 році витрати на реалізацію проекту 
склали 18,4 млн. доларів США. Загальні витрати за весь період реалізації проекту склали 19,6 млн. 
доларів США. У 2016 році були виконані роботи по аспірації ДП-2 та ДП-3. На 2017 рік заплановано 
виконання основних будівничих робіт по проекту.
3. «Реконструкція сталеплавильного виробництва з мартенівського способу на конвертерний у складі: 
конвертерне відділення, відділення ливарно-прокатних модулів (ЛПМ) та допоміжних виробництв» – 
дозволить збільшити об’єм випуску готової продукції на 1,8 млн. т. гарячекатаних рулонів. 
Протягом 2016 року були виконані роботи по розробці детального інжинірингу в обсязі 2,7 млн. доларів
США. Загальні витрати за весь період реалізації проекту склали 8,8 млн. доларів США. На 2017 рік 
заплановано виконання робіт по підготовці території будівництва. 
Окрім стратегічних на комбінаті реалізовується низка проектів, а саме:
-проекти операційної ефективності, спрямовані на скорочення витрат виробництва, поліпшення якості 
продукції, збільшення обсягів виробництва стосовно базового рівня, досягнутого у попередніх періодах. 
У 2016 р. витрати на реалізацію проектів операційної ефективності склали 2,5 млн. доларів США.
-проекти підтримування: спрямовані на досягнення цільових обсягів виробництва в межах існуючої 
досягнутої промислової потужності підприємства шляхом придбання, будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів основних засобів (обладнання, будівель, споруд). У 2016 р. витрати на реалізацію 
проектів підтримування склали 3,0 млн. доларів США.
-проекти відповідності: проекти, здійснення яких прямо передбачено або витікає з вимог діючого 
законодавства (пром. безпека, охорона праці, охорона навколишнього середовища, протипожежне та 
санітарне облаштування). У 2016 р. на реалізацію проектів відповідності витрачено 0,4 млн. доларів 
США.
-функціональні проекти ІТ: капітальні витрати, пов’язані з придбанням програмних продуктів, 
інформаційних систем та їх інфраструктури, комп’ютерного, мережевого обладнання. У 2016 р. витрати 
на реалізацію цієї групи проектів склали 0,6 млн. доларів США.
-функціональні проекти безпеки: капітальні витрати, пов’язані з забезпеченням безпеки і контролю 
доступу до виробничих та адміністративних об’єктів, а також інформаційної інфраструктури. У 2016 р. 
витрати на реалізацію склали 0,1 млн. доларів США. 
-функціональні проекти соціальної сфери: капітальні витрати, пов’язані з придбанням, будівництвом, 
підтримуванням, розвитком об’єктів соціальної сфери, санітарно-побутових виробничих приміщень, 
столових та інших невиробничих об’єктів. За 2016р. витрати на реалізацію проектів склали 0,3 млн.
доларів США.
Загальні витрати на реалізацію програми капітальних інвестицій 2016 р. (без урахування капіталізованих 
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капітальних ремонтів) склали 48,2 млн. доларів США. Джерелами витрат є власні кошти підприємства. 
На 2017 рік заплановано здійснити повну реконструкцію доменної печі №3, а також провести 
реконструкцію газоочистки АМ №1 та аспірацію АМ №1-2. Витрати на реалізацію Програми капітальних
інвестицій 2017 р. заплановані у розмірі 79,1 млн. доларів США.
Основними проблемами при впровадженні проектів капітального будівництва у 2016 році стали 
законодавчі обмеження в валютних операціях, погіршення рейтингу країни на світовій арені, складне 
економіко-політичне становище країни у зв’язку з подіями на сході України.

На початку 2016 р. основною проблемою залишилось, як і в 2015г., обмеження з постачання сировини з 
АР Крим та Донецької області – зони проведення АТО. Так, обмеження з постачання вапняку та вугілля 
для приготування пиловугільного палива, призвело до зниження обсягів виробництва чавуну та до 
необхідності часткового використання природного газу в виробництві чавуну і збільшення витрат коксу.
Припинення постачання сировини з зони АТО вимусило підприємство до використання вогнетривких мас 
імпортного виробництва, що збільшило собівартість виробленої продукції. Вагомою проблемою стало 
обмеження з постачання металобрухту. Відсутність бажання з боку керівництва країни втручатися в 
питання регулювання експорту металобрухту призвело до значного збільшення обсягу експорту 
стратегічно важливої сировини та вимусило підприємство до заміщення металобрухту іншою сировиною.
В цілому, основними проблемами, які негативно впливали на діяльність ПАТ «Запоріжсталь» у 2016 році,
були:
- наслідки фінансово-економічної кризи;
- обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита в країнах Індонезія, Таїланд, Аргентина, США, 
Мексика, Канада, ввізне мито на прокат в Туреччині);
- перевиробництво металопродукції в Китаї;
- обмеження з постачання сировини з АР Крим та Донецької області;
- складнощі у залученні позикових коштів як від українських, так і від іноземних банків;
- високі ціни на енергоносії та послуги з боку державних монополій (в тому числі залізничні перевезення).
- необхідність заміни застарілого та морально зношеного устаткування.

Штрафні санкції та компенсації за порушення чинного законодавства в звітному періоді нараховані в 
розмірі 38 491 тис. грн., та з них сплачено в 2016р. 12 687 тис. грн.

Працюючи в умовах світової кризи і дефіциту оборотних коштів, комбінат, для стабілізації та 
покращення фінансового становища, продовжує впроваджувати заходи щодо посиленої економії всіх 
витрат енергозбереження, веде переговори з реструктуризації фінансових зобов'язань перед кредиторами.
Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів станом на 31.12.2016 р. становить 0,99, в 
порівняні з минулим роком відбулося зменшення на 0,07 пунктів.
Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився, та станом на 31.12.2016р. становить 1,22
Коефіцієнт швидкої ліквідності в порівнянні з минулим роком збільшився та становить 0,99.
Коефіцієнт автономії становить 0,50. Зменшення за рік склало 0,02 пункти.
Після пожвавлення світової економіки, виходу з фінансової кризи та збільшення попиту на 
металопродукцію на зовнішньому та внутрішньому ринках у підприємства з'явиться можливість 
покращити власні фінансові показники.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кінець звітного періоду (2016 р.) невиконані зобов'язання щодо поставки металопрокату відсутні.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Стратегією ПАТ «Запоріжсталь» є подальше технічне переозброєння з використанням сучасних 
технічних засобів та технологій з метою виробництва високоякісної, конкурентоспроможної 
металопродукції з високою додатковою вартістю, розширення сортаменту, захисту навколишнього 
середовища, економії матеріально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів.
На комбінаті запланована поетапна корінна реконструкція основних агрегатів й потужностей всього 
металургійного й прокатного переділу.
З метою виконання тристоронньої Угоди між комбінатом, Запорізькою обласною Радою та 
Міністерством охорони навколишнього середовища України концепцією технологічної стратегії ПАТ 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Для вирішення конкретних питань підвищення якості продукції та ефективності виробництва, визначення 
програм технічного переозброєння цехів і виробництв, зосередження діяльності на вирішенні завдань 
розвитку комбінату і досягненні цілей в області якості, екології та охорони праці на ПАТ «Запоріжсталь» 
виконуються науково-дослідні роботи (НДР) . Для чого комбінатом залучаються на договірній основі 
фахівці НДІ, ВНЗ та виробничих підприємств.
ПАТ «Запоріжсталь» при плануванні своєї діяльності та прийняття інвестиційних рішень у обов’язковому
порядку проводе оцінку потенційного впливу на навколишнє середовище на всіх етапах проекту , виконує
ефективний екологічний моніторинг. 
У 2016р. На виконання моніторингових робіт затрачено 806 тис.грн. 
Діяльність комбінату націлена на попередження та постійне зниження впливу на навколишнє 
середовище.
Сума витрат на дослідження та розробку за звітній період склала 4,2 млн. доларів США.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Судових  справ за якими розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
ПАТ "Запоріжсталь" або дочірніх підприємств, стороною в яких виступало ПАТ "Запоріжсталь", його 
дочірні підприємства, або судових справ, стороною в яких виступали посадові особи ПАТ "Запоріжсталь" 
протягом звітного періоду не було.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Відсутня
Інша інформація

«Запоріжсталь» до 2018 року передбачено заміну мартенівського способу виробництва сталі на більш 
екологічно чистий-конвертерний.
Будівництво конвертерного цеху з безперервним розливом сталі в об'ємі 5,0 млн. тон литих слябів в рік та
двох ливарно-прокатних модулів дозволить:
- створити сучасний сталеплавильний комплекс та виконати будівництво в стислий термін без зменшення 
об'ємів виробництва;
- відмовитись від малоефективного мартенівського способу виробництва сталі, з виводом із технології 
мартенівського, ЦПС та обтискного цехів;
- забезпечити виплавку сталі з вузькими межами змісту елементів;
- поліпшити якість поверхні прокату, однорідності структури та якостей металу;
- значно розширити марочний сортамент сталей, в т.ч. трубні марки, якісну конструкційну сталь, сталь
підвищенної міцності, сталь для сосудів та котлів які працюють під тиском, сталь для штамповки в т.ч. 
для автомобілебудування, а також забезпечити вимоги міжнародних стандартів;
- створити сучасне прокатне виробництво для гарячої прокатки штаб;
- отримати якісний високовартісний товарний гарячекатаний прокат товщиною 1,0-24,5 мм., а також 
підкат для високоякісного холоднокатаного листа, включаючи продукцію четвертого переділу 
(виробництво оцинкованого листа з полімерним покриттям);
- знизити втрати металу в обрізі;
- скоротити використання природного газу;
- знизити витрати вогнетривів;
- знизити викиди в атмосферу забруднюючих речовин.
Крім цього передбачається:
- реконструкція газоочисток агломашин № 3-6;
- реконструкція ДП-3.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

5928500 5950750 0 0 5928500 5950750
9575349 9453990 0 0 9575349 9453990
462519 414272 84021 85986 546540 500258

133694 125399 0 0 133694 125399
15991 13198 0 0 15991 13198
7374 5386 0 0 7374 5386
573 47 0 0 573 47
301 0 0 0 301 0

455 30 0 0 455 30
16133443 15974999 84021 85986 16217464 16060985

Опис: ерміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будівлі 16-23 роки
Виробниче обладнання 7-9 років
Транспортні засоби 5-10 років
Інструменти, прилади та офісне обладнання 4-6 років
Інше 3-10 років
Первісна вартість основних засобів: 17 750 591 тис. грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості: 6 965 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: не визначався.
Ступінь використання основних засобів: не визначався.
Сума нарахованого зносу: відповідно до Звіту про фінансовий стан товариства на 31.12.2016р. сума нарахованого 
зносу складає 1 696 571 тис. грн.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 
На 31 грудня 2016 р. основні засоби, балансова вартість яких становить 3,600,767 тисяч гривень (31 грудня 2015 р.: 
3,916,992 тисячі гривень), передані у заставу для забезпечення банківських кредитів та позик.
На 31 грудня 2016 р. основні засоби, балансова вартість яких становить 280,403 тисяч гривень (31 грудня 2015 р.: 
становить 253,673 тисячі гривень) передані у заставу для забезпечення банківського акредитиву на купівлю основних 
засобів.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

16117452 15961801 84021 85986 16201473 16047787

17390 17390 0 0 17390 17390  земельні ділянки

770 770 0 0 770 770  земельні ділянки
6518 6965 0 0 6518 6965  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

20185654
660920

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 19524734 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19524734 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 14996886 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 
14996886 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 660920

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

15657806
660920
660920
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у 
відсотках 
до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

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

з/п
Основний 

вид 
продукції у грошовій 

формі 
(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
17816613,7 54,7 2 071 146,20 тон2 055 491,10 

тон
55,11 гарячекатаний 

рулон
17460455,6

3466557,1 10,6 368 382,00 тон375 403,90 тон 10,72 гарячекатаний 
лист

3387131,4

6619503,4 20,3 634 277,60 тон655 274,30 тон 19,73 холоднокатани
й рулон

6247037,2

2377340,9 7,3 223 800,60 тон222 722,70 тон 7,44 холоднокатаны
й лист

2355324,1
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої
 продукції 

(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N

з/п
Склад витрат

31 2
11,751 Сировина, матеріали та топливо-енергетичні ресурси: Залізорудний концентрат

5,912 Сировина, матеріали та топливо-енергетичні ресурси: Руда залізна

27,063 Сировина, матеріали та топливо-енергетичні ресурси: Кокс

6,234 Сировина, матеріали та топливо-енергетичні ресурси: Електроенергія

7,615 Заробітна плата та відрахування

8,587 Інше
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2015 1 1
2014 0 0
2013 0 0

X

д/н

X

д/н

X

Приведення діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні 
товариства": визначення типу Товариства, затвердження повного та скороченого найменування 
Товариства.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

0

0

д/н

ні

X

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

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

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

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X

0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності

 Так
X
X
X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
д/н

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

© SMA 001912302016 р. 



Обираються з числа фізичних осіб ( у тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа 
юридичних осіб - акціонерів Товариства і не можуть бути членами Виконавчого органу та 
Ревізійної комісії Товариства.

X

д/н

так, створено ревізійну 
комісію

0

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні
X
X
X
X
X
X

 Так Ні
X

X

X

5
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так
ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так
так

ні
так

так
ні
ні

так

так

ні

так

ні

так

ні
ні

так
так

ні
так
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

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)
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)
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Окремими роздiлами iнформацiя по зазначеним пунктам включена до Статуту Товариства.

так

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

ні

так

так

ні

так
так

ні

так

так

так

так
так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні
X
X
X
X
X
X
X

так

X

X
д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X
X
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Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало аудитора.

X

д/н

X
д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

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

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

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

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X
X
X

X

 Так Ні
X
X
X
X

© SMA 001912302016 р. 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

так

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X
X
X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

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

д/н

;

;

© SMA 001912302016 р. 



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2016 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.01.01

00191230

2310136600

24.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

Адреса, 
телефон

Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька область, 69008, (061) 218-33-01

КОДИ

ЗАВОДСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 13998

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

0 (3918)
1455736 2121178

16210946 16054020
16210946 17750591

0 (1696571)

0 0
1128608 1128608

48 0

0 0
0 0

18804682 19320447

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

369 1071090Інші необоротні активи

2457 9569
2457 13487

6518 69651015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 6518 69651016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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3627615 4086059
1483222 1696330
847818 595882

1295411 1793376
1164 471

0 0
0 0
0 0

5353147 6292365

20066 762251
791833 524484

43 0
138 2462

0 0
896752 7560490

387424 1027854

387399 1027834
201580 256044

11287115 21159950
2101 2071

30093898 40482468

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

14 121166    Готівка

0 7001160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

8560 6472411190Інші оборотні активи

1 2 3 4

© SMA 001912302016



     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

660920 660920

9800502 8787256
(82251) (161333)

0 0
0 0

506200 506200
4772435 10392611

0 0

1273399 914766
0 0

1054036 1254424

3112375 3012500

2690828 2985146
0 0

18589 14645

5679226 11282625

11323717 17284314

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 15657806 20185654Усього за розділом I

1510
1515

741223 797778
43162 45053

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 555 479Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 472291 170520    розрахунками з бюджетом
1621 430701 114570        у тому числі з податку на прибуток
1625 10950 10307    розрахунками зі страхування
1630 45754 48660    розрахунками з оплати праці
1635 10475 21322Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 13974 13974Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 89943 98428Поточні забезпечення
1665 419 394Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 2291268 2638293Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: (1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.
(2) Рядки 1005, 1011 граф 3 і 4 представлені переоціненою вартістю незавершеного капітального будівництва та 
основних засобів відповідно.
(3) Усього поточних активів слід розраховувати як суму рядків 1195 та 1200, що разом складають 21,162,021 тисячу 
гривень на 31 грудня 2016 р. (31 грудня 2015 р.: 11,289,216 тисяч гривень).
(4) Рядок 1405 Капітал у дооцінках представлений резервом дооцінки основних засобів та незавершених капітальних 
інвестицій.
(5) Усього зобов'язання слід розраховувати як суму рядків 1595, 1695 та 1700, що разом складають 20,296,814 тисяч 
гривень на 31 грудня 2016 р. (31 грудня 2015 р.: 14,436,092 тисячі гривень).

1700

1800
1900

0 0

0 0
30093898 40482468

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2016 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

33158709 31395478
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

23699479 23582269

9459230 7813209

0 0
0 0

0 0
0 0

489298 487233

0 0

711508 524959
1840085 1803534
333717 311131

0 0

0 0

7063218 5660818

0 0

27393 4577

1365189 3376174
0 0

44977 159448
0 0

5705008 2135646

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
24563 5873Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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4690083 1804968

0 0

21191564 21494591
1622090 1549111
345288 478033

1677388 1401460
1748459 1298698

26584789 26221893

2643681779 2643681779
2643681779 2643681779

0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Примітки: (1) Фінансовий результат від операційної діяльності слід розраховувати як суму рядків 2190, 
2195, 2240 та 2270, що складає 7,045,634 тисячі гривень у 2016 році (2015 р.: 5,505,947 тисяч гривень).
(2) Інший сукупний збиток у 2016 році включає в себе визнаний актуарний збиток в сумі 96,441 тисячу  гривень 
(2015 р.: актуарний збиток в сумі 32,671 тисячу гривень).
(3) Інший сукупний дохід за 2016 і 2015 роки представлений статтями, які ніколи не будуть перенесені до прибутку 
або збитку.
(4) Прибуток на акцію за 2016 рік, розрахований на основі консолідованого прибутку, становить 1,94 г ривні на 
акцію (2015 р.: 0,79 гривні).
У звязку з обмеженим форматом поля, дані у рядках 2610,2615 відповідають наступним показникам:
Рядок 2610, Розділу IV, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітній період становить 1,774.
Рядок 2610, Розділу IV, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за аналогічний період попереднього року 

(1014925) (330678)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

(101407) 3877803
0 0
0 0
0 0

(96441) (32671)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(197848) 3845132
35613 (692124)

(162235) 3153008
4527848 4957976

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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становить 0,683.
Рядок 2615, Розділу IV, скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітній період становить 
1,774.
Рядок 2615, Розділу IV, скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за аналогічний період 
попереднього року становить 0,683.
Інформація у рядку 2650 відсутня, оскільки дивіденди за попередній та звітний період не виплачувались.

Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

35161603 30977516

2313924
31839 37716

700224 1359314

0 0

3514

0 0
0 0

39655 175222

1320903 1221936

2260473 1161723

0
418794

1337 14013
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

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

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

3357511

584

0
606440

2313924 33575113005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

2453 114303020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

18289238 250047083100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

340228 5320363110Відрахувань на соціальні заходи

1654033 7429293116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

48886413135Витрачання на оплату авансів 6101536

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

252726 3454563190Інші витрачання
9686771 27507803195Чистий рух коштів від операційної діяльності

9221 153503205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
5356 735043200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

4971 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Примітки: (1) Рядок 3095 Інші надходження у 2016 році включає в себе дохід від продажу іноземної 
валюти в сумі 
30,462 тисячі гривень (2015 р.: 167,623 тисячі гривень)
(2) Рядок 3190 Інші витрачання у 2016 році включає в себе виплати працівникам після закінчення трудової діяльності 
в сумі 93,282 тисячі гривень (2015 р.: 72,912 тисяч гривень)
(3) Рядок 3290 Інші платежі у 2016 році та 2015 році представлений наданням поворотної фінансової допомоги.
(4) Рядок 3390 Інші платежі у 2016 році в основному представлений погашенням гарантійного зобов'язання перед 
третьою стороною в сумі нуль гривень (2015р.: 257,797 тисяч гривень).

Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
6701645 8790633290Інші платежі

(8623467) (1953867)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1909187 9777353260    необоротних активів

32183 1859233255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
77140 260103340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 2579233305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 2244913350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

488671 3513023360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
17372 2950903390Інші платежі

(428903) (586950)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
634401 2099633400Чистий рух грошових коштів за звітний період
387424 1905603405Залишок коштів на початок року

6029 (13099)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
1027854 3874243415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

660920 9800502

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

660920 98005024095Скоригований залишок на початок року

0 (83153)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
(82251) 506200

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(82251) 506200

(79082) 0

0 0

4772435 0

0
0 0

4690083 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4772435 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

15657806

0

4690083

0

0

0

0

0

15657806

(162235)

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Примітки: (1) Рядок 4110 графи 4 представлений зменшенням дооцінки у зв‘язку з ліквідацією основних засобів, за вирахуванням 
відстроченого податку.
(2) Рядок 4110 графи 5 представлений визнаним актуарним збитком, за вирахуванням відстроченого податку.
(3) Рядок 4290 Інші зміни в капіталі графи 4 та 7 представлений aмортизацією та вибуттям резерву дооцінки.
(4)Графа 4 Капітал у дооцінках представлена резервом дооцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, за вирахуванням 
відстроченого податку.
(5) Графа 6 Резервний капітал представлена капіталом, що обмежений до розподілу між акціонерами у відповідності до Статуту Компанії. Резервний 
капітал сформований за рахунок нерозподіленого прибутку Компанії.
(6)Загальна сума сукупного доходу розраховується з рядків 4100 та 4110, складаючи в сумі 4,527,848 тисяч гривень.

Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(930093)

0 (1013246)
660920 8787256

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(79082) 0
(161333) 506200

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

5620176 0
10392611 0

0
930093

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

4527848
20185654

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2016 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2017.01.01

00191230

2310136600

24.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

Адреса, 
телефон

Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька область, 69008, (061) 218-33-01

КОДИ

ЗАВОДСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 14072

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

(628) (4754)
1467303 2137397

16437547 16255010
16470054 18021643
(32507) (1766633)

1647830 1964918
0 0

58 81

0 0
0 0

19564745 20378036

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

1915 3359
2211 3835
(296) (476)

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

13 01045Відстрочені податкові активи

369 1071090Інші необоротні активи

3192 10199
3820 14953

6518 69651015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 6518 69651016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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3647142 4260599
1496156 1788603
850864 646687

1297850 1823835
2272 1474
9299 9923

0 0
25 0

5204818 5882271

25412 763936
804185 546041

341 203
338 2640

0 0
865146 7558544

399317 1052451

398826 1051549
205155 260189

11169768 20984200
3319 2130

30737832 41364366

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

48 1021166    Готівка

107 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

8824 6476061190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

660920 660920

9891553 8787256
52506 (161333)

0 0
0 0

506311 506200
5077713 11316634

0 0

1360508 913459
0 0

1054036 1261985

3200821 3019941

2690828 2985146
0 0

18589 14645

5697446 11208595

11348008 17234748

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 16189003 21109677Усього за розділом I

1510
1515

741223 797778
44512 46241

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 542 478Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 472941 177051    розрахунками з бюджетом
1621 430701 118589        у тому числі з податку на прибуток
1625 11478 11701    розрахунками зі страхування
1630 47013 53955    розрахунками з оплати праці
1635 10569 21476Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 13974 13974Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 90968 104230Поточні забезпечення
1665 448 394Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 2293754 2643581Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

1490 0 0Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Примітки: (1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері статистики.
(2) Рядки 1005, 1011 графи 3 і 4 представлені переоціненою вартістю незавершеного капітального будівництва та 
основних засобів відповідно.
(3) Усього поточних активів слід розраховувати як суму рядків 1195 та 1200, що разом складають 20,986,330 тисяч 
гривень на 31 грудня 2016 р. (31 грудня 2015 р.: 11,173,087 тисяч гривень).
(4) Рядок 1405 Капітал у дооцінках представлений резервом дооцінки основних засобів та незавершених  капітальних 
інвестицій.
(5) Усього зобов'язання слід розраховувати як суму рядків 1595, 1695 та 1700, що разом складають 20,254,689 тисяч 
гривень на 31 грудня 2016 р. (31 грудня 2015 р.: 14,548,829 тисяч гривень).

1695

1700

1800
1900

11348008 17234748

0 0

0 0
30737832 41364366

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
за 2016 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

33208360 31560485
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

23724243 23741477

9484117 7819008

0 0
0 0

0 0
0 0

422410 493147

0 0

747097 546521
1855125 1814564
269117 300336

0 0

0 0

7035188 5650734

0 0

28337 934408

1347561 4023193
0 118460

46335 159256
0 0

6048872 2426136

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

352149 1359542200
27094 5949Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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5118363 2088900

0 0

21091426 21560158
1725590 1595522
367207 491577

1692948 1410706
1718411 1344935

26595582 26402898

2643681779 2643681779
2643681779 2643681779

0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: (1) Фінансовий результат від операційної діяльності слід розраховувати як суму рядків 2190, 2195, 2240 та 
2270, що складає 7,017,190 тисяч гривень у 2016 році (2015 р.: 6,425,886 тисяч гривень).
(2) Інший сукупний збиток у 2016 році включає в себе визнаний актуарний збиток в сумі 96,441 тисячу  гривень 
(2015 р.: 32,671 тисячу гривень).
(3) Інший сукупний дохід за 2016 і 2015 роки представлений статтями, які ніколи не будуть перенесені до прибутку 
або збитку, окрім нарахованих курсових різниць.
(4) Рядок 2410 Накопичені курсові різниці за 2015 рік включає в себе збиток, визнаний у 2015 році в  сумі 432,260 
тисяч гривень, та перенесення накопичених курсових різниць в сумі 400,556 тисяч гривень до прибутку та збитку 

(930509) (337236)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

(101407) 3877803
0 0
0 (31704)

(35343) (9922)
(96441) (32671)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(233191) 3803506
35613 (691132)

(197578) 3112374
4920785 5201274

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

5118363 2089094

0 (194)
4920785 5201468

0 (194)

Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії

2470

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

2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

© SMA 001912302016



внаслідок вибуття іноземного дочірнього підприємства.
У зв'язку з обмеженим форматом поля, інформація у рядках 2610, 2615 відсутня. Дані у зазначених рядках 
відповідають наступному:
Рядок 2610, графа 3, показник становить - 1,936;
Рядок 2615, графа 3, показник становить - 1,936;
Рядок 2610, графа 4, показник становить - 0,790;
Рядок 2615, графа 4, показник становить - 0,790.

Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

35025100 30977516

2313924
32225 37716

662378 1359314

0 0

3514

0 0
0 0

41374 181456

1356549 1221936

2269215 1161503

0
0

1337 14013
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

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

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

3357511

584

0
615309

2313924 33575113005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

2453 114303020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

18194445 250806273100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

349422 5320363110Відрахувань на соціальні заходи

1653906 7427093116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

48886413135Витрачання на оплату авансів 5977297

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

260803 3427303190Інші витрачання
9671900 26840413195Чистий рух коштів від операційної діяльності

8041 153503205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
5356 735043200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

4971 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: (1) Рядок 3095 Інші надходження у 2016 році включає в себе дохід від продажу іноземної валюти в сумі
30,462 тисячі гривень (2015 р.: 167,623 тисяч гривень).
(2) Рядок 3190 Інші витрачання у 2016 році включає в себе виплати працівникам після закінчення трудо вої 
діяльності 
в сумі 93,282 тисячі гривень (2015 р.: 72,912 тисяч гривень).
(3) Рядок 3290 Інші платежі у 2016 та в 2015 році в основному представлений наданням поворотної фіна нсової 
допомоги.
(4) Рядок 3390 Інші платежі у 2016 році в основному представлений погашенням гарантійного зобов’язання перед 
третьою стороною в сумі нуль гривень (2015 р.: 257,797 тисяч гривень).

Мар’я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
6696405 8031443290Інші платежі

(8595892) (1877948)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1885672 9777353260    необоротних активів

32183 1859233255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
77140 260103340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 2579233305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 2244913350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

488671 3513023360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
17372 2950903390Інші платежі

(428903) (586950)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
647105 2191433400Чистий рух грошових коштів за звітний період
399317 1932733405Залишок коштів на початок року

6029 (13099)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
1052451 3993173415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01
КОДИ

00191230
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Консолідований звіт про власний капітал
за 2016 рік

660920 9891553

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-

ваний 
(пайовий) 

капітал

капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

660920 98915534095Скоригований залишок на початок року

0 (83153)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-
вий капітал

резервний 
капітал

нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

неопла-
чений 
капітал

вилу-
чений 
капітал

всього
Некон-

трольова-
на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12
52506 506311

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

52506 506311

(79082) 0

0 0

5077713 0

0
0 0

5118363 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

5077713 0

(35343) 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

16189003

0

5118363

0

0

0

0

0

16189003

(197578)

0

0 16189003

0
0 0

0 5118363

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 16189003

0 (197578)

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 (83153)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 (83153)
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 (35343) 0 0 (35343)

0 04116Інший сукупний дохід (79082) 0 0 0 0 (79082)

0 (83153)
0 0
0 0
0 (35343)

0 (79082)
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Примітки: (1) Рядок 4111 графи 4 представлений зменшенням дооцінки у зв‘язку з ліквідацією основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку.
(2) Рядок 4116 графи 5 представлений визнаним актуарним збитком, за вирахуванням відстроченого подат ку.
(3)Рядок 4290 Інші зміни в капіталі в основному представлений aмортизацією та вибуттям резерву дооцінки.
(4)Графа 4 Капітал у дооцінках представлена резервом дооцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, за вирахуванням відстроченого податку.
(5)Графа 6 Резервний капітал представлена капіталом, що обмежений до розподілу між акціонерами у відповідності до Статуту Компанії. Резервний капітал сформований за 
рахунок нерозподіленого прибутку Компанії.
(6)Загальна сума сукупного доходу розраховується з рядків 4100 та 4110, складаючи в сумі 4,920,785 тисяч гривень.

Мар‘я Володимирівна Васильєва

Наталя Вікторівна Михайська

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(1021144)

0 (1104297)
660920 8787256

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(111)

(213839) (111)
(161333) 506200

0
(134757)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

6238921 0
11316634 0

0
1155901

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(111)

4920674
21109677

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(111)

0 4920674
0 21109677

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Основа складання узагальненої окремої фінансової звітності
Узагальнена окрема фінансова звітність, що додається, яка включає узагальнений окремий 
баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р., узагальнений окремий звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), та узагальнені окремі звіти про рух грошових коштів та про 
зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, складена на основі перевіреної 
аудитом окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Запорізький 
металургійний комбінат “Запоріжсталь” (далі – “Компанія”) на 31 грудня 2016 р. та за рік, що 
закінчився на зазначену дату. Узагальнена окрема фінансова звітність не містить відповідних 
приміток, включених до перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, а також не містить 
всіх розкриттів, які вимагаються Міжнародними стандартами фінансової звітності. Повна версія 
окремої фінансової звітності Компанії розміщена в офісі Компанії за адресою: Південне шосе, 72, 
м. Запоріжжя, Україна.
2. Умови здійснення діяльності в Україні
Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з 2014 року. В 2014 році Україна 
втратила контроль над територіями Республіки Крим. Також в 2014 році Україна втратила 
контроль над частиною Донецької та Луганської областей, які по теперішній час залишаються 
під контролем самопроголошених республік. Українська влада наразі не має можливості 
повністю забезпечити виконання законів України на цій території. Політичні та соціальні 
заворушення, проведення антитерористичної операції на Сході України, інші негативні суспільні 
явища, які розпочалися з 2014 року та тривають по теперішній час, поглибили існуючу в країні 
економічну кризу та спричинили падіння валового внутрішнього продукту й обсягів зовнішньої 
торгівлі, погіршення стану державних фінансів, скорочення валютних резервів Національного 
банку України, значну девальвацію національної валюти та подальше зниження кредитних 
рейтингів суверенного боргу України. Внаслідок девальвації національної валюти, Національний 
банк України ввів ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, які, серед іншого, 
включали обмеження на придбання іноземної валюти фізичними та юридичними особами, 
вимогу про обов’язковий продаж значної частини валютної виручки, заборону виведення валюти 
за кордон для виплати дивідендів, заборону дострокового погашення кредитів, отриманих від 
нерезидентів, та обмеження зняття готівкових сум з рахунків у банках.
Ці події мали негативний вплив на українські компанії та банки, значно обмеживши їх 
можливості для отримання фінансування на внутрішньому та міжнародних ринках. У 2016 році 
Національний Банк України почав вводити поступові пом'якшення щодо цих обмежень.
Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, 
однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економіку.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної 
діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення 
діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 
Компанії, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця узагальнена 
окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу 
умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Компанії. 
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

_________________________                    _________________________
Генеральний директор                                    Фінансовий директор 
Ростислав Ігорович Шурма                           Мар’я Володимирівна Васильєва 
20 березня 2017 р.
1. Основа складання узагальненої консолідованої фінансової звітності
Узагальнена консолідована фінансова звітність, що додається, яка включає узагальнений 
консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р., узагальнений 
консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), та узагальнені 
консолідовані звіти про рух грошових коштів та про зміни у власному капіталі за рік, що 
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закінчився на зазначену дату, складена на основі перевіреної аудитом консолідованої фінансової 
звітності Публічного акціонерного товариства “Запорізький металургійний комбінат 
“Запоріжсталь” (далі – “Компанія”) та його дочірніх підприємств (далі – “Група”) на 31 грудня 
2016 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату. Узагальнена консолідована фінансова звітність 
не містить відповідних приміток, включених до перевіреної аудитом консолідованої фінансової 
звітності, а також не містить всіх розкриттів, які вимагаються Міжнародними стандартами 
фінансової звітності. Повна версія консолідованої фінансової звітності Групи розміщена в офісі 
Компанії за адресою: Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна.
2. Умови здійснення діяльності в Україні
Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з 2014 року. В 2014 році Україна 
втратила контроль над територіями Республіки Крим. Також в 2014 році Україна втратила 
контроль над частиною Донецької та Луганської областей, які по теперішній час залишаються 
під контролем самопроголошених республік. Українська влада наразі не має можливості 
повністю забезпечити виконання законів України на цій території. Політичні та соціальні 
заворушення, проведення антитерористичної операції на Сході України, інші негативні суспільні 
явища, які розпочалися з 2014 року та тривають по теперішній час, поглибили існуючу в країні 
економічну кризу та спричинили падіння валового внутрішнього продукту й обсягів зовнішньої 
торгівлі, погіршення стану державних фінансів, скорочення валютних резервів Національного 
банку України, значну девальвацію національної валюти та подальше зниження кредитних 
рейтингів суверенного боргу України. Внаслідок девальвації національної валюти, Національний 
банк України ввів ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, які, серед іншого, 
включали обмеження на придбання іноземної валюти фізичними та юридичними особами, 
вимогу про обов’язковий продаж значної частини валютної виручки, заборону виведення валюти 
за кордон для виплати дивідендів, заборону дострокового погашення кредитів, отриманих від 
нерезидентів, та обмеження зняття готівкових сум з рахунків у банках. 
Ці події мали негативний вплив на українські компанії та банки, значно обмеживши їх 
можливості для отримання фінансування на внутрішньому та міжнародних ринках. У 2016 році 
Національний Банк України почав вводити поступові пом'якшення щодо цих обмежень.
Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, 
однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економіку.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної 
діяльності Групи, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення 
діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 
Групи, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця узагальнена 
консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Групи. 
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

_________________________                                                    _________________________
Генеральний директор                                                                    Фінансовий директор 
Ростислав Ігорович Шурма                                                            Мар’я Володимирівна Васильєва 
20 березня 2017 р.
д/н
д/н
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, 
дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

31032100

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

2397 26.01.2001

д/н, д/н д/н,  д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
1. Звіт незалежних аудиторів щодо узагальненої окремої фінансової звітності
Управлінському персоналу
Публічного акціонерного товариства “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”
Узагальнена окрема фінансова звітність, що додається, яка включає узагальнений окремий баланс (звіт про 
фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р., узагальнений окремий звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід), та узагальнені окремі звіти про рух грошових коштів та про зміни у власному капіталі за рік,що закінчився 
31 грудня 2016 р. та відповідні примітки, складені на основі перевіреної аудитом окремої фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” (далі - “Компанія”) 
станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. Ми висловили безумовно-позитивну аудиторську думку щодо 
зазначеної окремої фінансової звітності у нашому звіті, датованому 20 березня 2017 р.
Узагальнена окрема фінансова звітність не містить всіх розкриттів, які вимагаються Міжнародними стандартами 
фінансової звітності. Таким чином, ознайомлення з узагальненою окремою фінансовою звітністю не замінює 
ознайомлення з перевіреною аудитом окремою фінансовою звітністю Компанії. 
Відповідальність управлінського персоналу за узагальнену окрему фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання узагальнення перевіреної аудитом окремої фінансової 
звітності відповідно до принципів, описаних у Примітці 1.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо узагальненої окремої фінансової звітності на основі процедур, 
виконаних відповідно до Національних стандартів аудиту України, затверджених рішенням Аудиторської Палати 
України №320/1 від 29 грудня 2015 р.
Висловлення думки
На нашу думку, узагальнена окрема фінансова звітність, складена на основі перевіреної аудитом окремої фінансової 
звітності Компанії станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., відповідає в усіх суттєвих аспектах цій 
окремій фінансовій звітності відповідно до основи складання, зазначеної в Примітці 1.

ПрАТ «КПМГ Аудит»                                                   Алєєв Дмитро Анатолійович
Свідоцтво Аудиторської палати                                  Заступник директора
України № 2397 від 26 січня 2001 р.                            Сертифікований аудитор
Код ЄДРПОУ 31032100                                                  Сертифікат АПУ: А006608
                                                                                            від 2 липня 2009 р.
20 березня 2017 р.
2. Звіт незалежних аудиторів щодо узагальненої консолідованої фінансової звітності
Управлінському персоналу
Публічного акціонерного товариства “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”
Узагальнена консолідована фінансова звітність, що додається, яка включає узагальнений консолідованийбаланс (звіт 
про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р., узагальнений консолідований звіт про фінансові результати(звіт про 
сукупний дохід), та узагальнені консолідовані звіти про рух грошових коштів та про зміни у власному капіталі за рік, 
що закінчився 31 грудня 2016 р., та відповідні примітки, складена на основі перевіреної аудитом консолідованої 
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” 
(далі - “Компанія”) та його дочірніх підприємств (далі - “Група”) станом на та за рік, що закінчився31 грудня 2016 р. 
Ми висловили умовно-позитивну аудиторську думку щодо зазначеної консолідованої фінансової звітності у нашому 
звіті, датованому 20 березня 2017 р.
Узагальнена консолідована фінансова звітність не містить всіх розкриттів, які вимагаються Міжнародними 
стандартами фінансової звітності. Таким чином, ознайомлення з узагальненою консолідованою фінансовою
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звітністю не замінює ознайомлення з перевіреною аудитом консолідованою фінансовою звітністю Групи. 
Відповідальність управлінського персоналу за узагальнену консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання узагальнення перевіреної аудитом консолідованої 
фінансової звітності відповідно до принципів, описаних у Примітці 1.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо узагальненої консолідованої фінансової звітності на основі 
процедур, виконаних відповідно до Національних стандартів аудиту України, затверджених рішенням Аудиторської 
Палати України №320/1 від 29 грудня 2015 р.
Висловлення думки
На нашу думку, узагальнена консолідована фінансова звітність, складена на основі перевіреної аудитом
консолідованої фінансової звітності Групи станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., відповідає, в усіх 
суттєвих аспектах, цій консолідованій фінансовій звітності відповідно до основи складання, зазначеної в Примітці 1.
У нашому звіті, датованому 20 березня 2017 р., ми висловили умовно-позитивну думку щодо перевіреної нами 
консолідованої фінансової звітності. Ми висловили умовно-позитивну думку на підставі того, що протягом року, що 
закінчився 31 грудня 2015 р. Група втратила контроль над дочірнім підприємством ТОВ “Ростовська вугільна 
компанія” в результаті процедури банкрутства та припинила консолідувати цю компанію. Управлінський персонал 
Групи не отримав облікові записи стосовно фінансової інформації цього дочірнього підприємства. Ми незмогли 
підтвердити або перевірити альтернативними способами фінансові витрати в розмірі 47,831 тисяча гривень, інші 
сукупні збитки в розмірі 432,260 тисяч гривень, та прибуток від вибуття дочірнього підприємства в розмірі 921,624 
тисячі гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. Відповідно, ми не змогли визначити, чи існувала необхідність 
у коригуванні елементів консолідованих звітів про сукупний дохід, про рух грошових коштів та про зміни у 
власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності за 
рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. від 18 березня 2016 року, була модифікована відповідно. Наша думка щодо 
консолідованої фінансової звітності за поточний рік також є модифікованою, через можливий вплив цього питання 
на порівнюваність даних за поточний рік та відповідні показники.

ПрАТ «КПМГ Аудит»                                                      Алєєв Дмитро Анатолійович
Свідоцтво Аудиторської палати                                      Заступник директора
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