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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

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

М.П. 
24.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00191158 

4. Місцезнаходження 

Донецька , -, 87500, м.Марiуполь, вулиця Лепорського, буд.1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

+380629467955; +380629527000 

6. Електронна поштова адреса 

pao@azovstal.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у - №   

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://azovstal.metinvestholding.com 

в мережі 

Інтернет 25.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

В складi рiчного звiту вiдсутнi: 

п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – Посада 

корпоративного секретаря у ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiдсутня. 

п.10. Iнформацiя про дивiденди – у звiтному роцi та попередньому не 

ухвалювалось рiшень про нарахування дивiдендiв. 

п.12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» випуск 

облiгацiй не здiйснювало. 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;  

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здiйснило 

випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери не випускались. 

п.15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - ПАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

п.18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.  

п.19. (1-5) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. 

п.20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 

покриття. 
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п.21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. 

п.22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. 

п.23. Основнi вiдомостi про ФОН 

п.24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 

п.25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 

п.26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 

п.27. Правила ФОН 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. 

п.32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №283327 

3. Дата проведення державної реєстрації 

01.10.1996 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

1051000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0.0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0.0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

12359 

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

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

24.52 Лиття сталi 

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно дiючої редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ “АЗОВСТАЛЬ” органами Товариства є: - Вищий орган 

Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий 

орган Товариства (одноосiбний) – Генеральний директор Товариства; - Ревiзiйна комiсiя 

Товариства (у разi обрання загальними зборами акцiонерiв). Органи Товариства дiють в межах 

своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та 

вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом внесення змiн до Статуту.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПАТ «ПУМБ» 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

26009962486445 
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4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ «ПУМБ» 

5) МФО банку 

334851 

6) поточний рахунок 

26001962480900 

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 

Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №572403 26.05.2011 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

13.07.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

№0939.09.14-

27.10.0 
21.08.2009 

Державний комiтет 

України з 

промислової 

безпеки, охорони 

працi та гiрничного 

нагляду 

21.08.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях та установках з 

використанням нетрадицiйних або поновлюваних 

джерел енергiї 

АВ №147995 28.09.2009 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

02.09.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво електричної енергiї АВ №469954 28.09.2009 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

02.09.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Заготiвля переробка, металургiйна переробка 

металобрухту кольорових металiв 
АГ № 578764 15.07.2011 

Мiнiстерство 

промислової 

полiтики України 

13.10.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 
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Заготiвля переробка, металургiйна переробка 

металобрухту чорних металiв 
АГ № 578765 15.07.2011 

Мiнiстерство 

промислової 

полiтики України 

22.10.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Постачання теплової енергiї АВ №500689  22.12.2009 

Мiнiстерство з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України 

04.12.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Транспортування теплової енергiї магiстральними та 

мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами 
АВ №500688 22.12.2009 

Мiнiстерство з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України 

04.12.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв 

господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, 

якщо теплова енергiя виробляється на 

теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та 

установках з використанням нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел... 

АВ №500687 22.12.2009 

Мiнiстерство з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України 

04.12.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 

пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно – технiчного 

навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї 

(Службовцi, пов’язанi з iнформацiєю, робiтники... 

АВ №506678 22.02.2010 
Мiнiстерство освiти 

i науки України 
17.12.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Лiцензiя на право провадження дiяльностi з 

використання джерел iонiзуючого випромiнювання 
№534645 29.07.2010 

Пiвденно – схiдна 

держ.iнспекцiя з 

ядерної та 

радiацiйної безпеки 

держ.комiтету 

ядерного 

регулювання 

29.07.2015 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин 

(згiдно з перелыком, що визначається Кабiнетом 

Мiнiстрiв України). Бензол сирий кам’яновугiльний, 

смола кам’яновугiльна 

АВ №582605 24.05.2011 

Мiнiстерство 

промислової 

полiтики України 

22.12.2015 
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Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

«Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв» 

АВ №582765 26.05.2011 

Державний комiтет 

України з питань 

контролю за 

наркотиками 

09.12.2015 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на спецiальне водокористування 
№УКР-ДОН-

4876 
30.06.2011 

Держ.управлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

01.07.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво електричної енергiї АГ №578476 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

13.07.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях та установках з 

використанням нетрадицiйних або поновлюваних 

джерел енергiї 

АГ №500424 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

13.07.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки 
№1160.11.14-

27.10.0 
12.07.2011 

Територiальне 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

по Донецькiй 

областi 

12.07.2016 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря 

№ 

1412336900-

25 

30.03.2009 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

30.03.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл про внесення змiн до дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 

(джерела викидiв КХВ) 

№1412336900-

25а 
31.12.2010 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

30.03.2014 
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середовища 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря (джерела викидiв АМКОМ) 

№1412336900-

7 
25.03.2008 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

25.03.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря (джерела викидiв ККЦ) 

№1412336900-

14 
28.08.2008 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

08.09.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря (джерела викидiв котельної ККЦ) 

№1412336900-

19 
03.11.2008 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

03.11.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013р. №28.26 24.07.2012 

Держуправлiння 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

31.12.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на зберiгання та використання ангiдриду 

миш’яковистого 
№33/13 17.01.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

03.04.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Медична практика АГ №601995 26.07.2011 

Мiнiстерство 

охорони здоров'я 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

  

Постачання теплової енергiї АГ №578309 24.11.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

26.10.2016 
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України (НКРЕ) 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Транспортування теплової енергiї магiстральними та 

мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами 
АГ №578311 24.11.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

26.10.2016 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з 

виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, 

атомних електростанцiях i когенерацiйних установках 

та установках з використанням нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї) 

АГ №578310 24.11.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

26.10.2016 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 

пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно – технiчного 

навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї 

АВ №586354 28.07.2011 

Мiнiстерство освiти 

i науки, молодi та 

спорту України 

17.12.2014 

Опис Термiн дiї лiцензiї буде подовжуватися у 2014 р. 

  

Дозвiл на зберiгання та використання сiрководню № 34/13 17.01.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

08.10.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на зберiгання та використання нiкелю № 35/13 17.01.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

27.04.2015 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Лiцензiя на медичну практику (органiзацiя i 

управлiння охороною здоров‘я, терапiя, стоматологiя, 

фiзiотерапiя, лiкувальна фiзкультура, психотерапiя, 

неврологiя, рефлексотерапiя, функцiональна 

дiагностика, народна та нетрадицiйна медицина, 

дiєтологiя 

АВ №554409 16.06.2010 

Мiнiстерство 

охорони здоров‘я 

України 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї - безстроково. Лiцензiя на медичну практику АВ № 

554409 вiд 16.06.10 р. видана МОЗ України (санаторiй-

профiлакторiй «Азовсталец» - видається безстроково).  

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в № 25.03.2013 Мiнiстерство 30.03.2014 



11 

 

атмосферне повiтря 1412336900-

25в 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на зберiгання/використання воденя сульфiду № 34/13 17.01.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

08.10.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв № 2082 17.02.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

31.12.2013 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на аналогову УКХ радiотелефонний зв'язок 

сухопутної рухомої служби 

№ БС30-14-

0096839 
09.01.2013 

Український 

Державний Центр 

радiочастот 

28.11.2017 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря (джерела викидiв ККЦ) 

№ 

1412336900-

014 

09.09.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

30.03.2014 

Опис 
Iнформацiя про продовження термiну дiї або отримання нової 

лiцензiї вiдсутня. 

  

Експлуатацiя сезонних електроустановок ТП-306 

АДЦ «Дончанка» господарчого цеху ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» с. Безiменне Новоазовського району 

Донецької областi 

без номеру 18.04.2013 

Мiненерговугiлля 

України, 

Держенергонагляд у 

Донбаському регiонi 

17.04.2014 

Опис Термiн дiї лiцензiї буде подовжуватися у 2014 р. 
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ – МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38673998 

4) місцезнаходження 

87535, Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-н., Донецьке шосе, буд.3 

5) опис 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №79 Товариству було надано 

дозвiл на участь у створеннi юридичної особи:  

1) Найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ – 

МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»); 

2) Органiзацiйно-правова форма - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 

3) Код за ЄДРПОУ – 38673998. 

4) Мiсцезнаходження – 87535, Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-н., Донецьке шосе, 

буд.3. 

Доля участi у статутному капiталi ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» складає 40,00 % статутного 

капiталу Товариства, номiнальна вартiсть частки складає 189 600 000,00 гривень (сто вiсiмдесят 

дев’ять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень 00 копiйок). 

25 вересня 2013 року Товариством був сплачений у повному обсязi внесок ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у розмiрi 1,6 млн. грн. 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв учасникiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» вiд 27 вересня 

2013 року було ухвалено рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у зв’язку з чим, частка ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у розмiрi 40% 

збiльшилась на 188 млн. грн.  

Товариство зробило додатковий внесок до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у 

розмiрi 188,0 млн. грн. 

Станом на 31.12.2013р. загальний внесок до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» 

склав 189,6 млн. грн. 

Учасники ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» безпосередньо або в особi своїх повноважних 

представникiв мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та 

Статутом ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»: 

- брати участь в управлiннi справами Товариства;  

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);  

- вийти з Товариства; 

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане 

надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи 

Загальних зборiв; 

- здiйснювати вiдчуження своєї частки (її частини) у статутному капiталi учасникам Товариства 

або третiм особам.  

Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi законодавством та цим Статутом. 

1) найменування 

ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ» 

2) організаційно-правова форма 
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815 

3) код за ЄДРПОУ 

38939123 

4) місцезнаходження 

83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, буд.117 

5) опис 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №89 вiд 22 серпня 2013 року 

Товариству було надано дозвiл на участь у створеннi громадського об’єднання:  

1) Найменування – ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ» (надалi – Спiлка); 

2) Органiзацiйно-правова форма - 995 Iншi органiзацiйно-правовi форми. 

3) Код за ЄДРПОУ – 38939123. 

4) Мiсцезнаходження – 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул.. Постишева, буд.117. 

ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ» є неприбутковою установою 

(органiзацiєю). 

Вiдповiдно до Статуту, члени Спiлки мають право: 

- брати участь в обговореннi та прийнятi рiшень з усiх питань дiяльностi Спiлки;  

- обирати й бути обраними до керiвних органiв Спiлки;  

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Спiлки та її керiвнi органи; 

- бути членом iнших громадських об’єднань, мета й дiяльнiсть яких не суперечить метi (цiлям) 

Спiлки; 

- оскаржувати рiшення. Дiї чи бездiяльнiсть керiвних органiв Спiлки; 

- вносити добровiльнi внески у Спiлку; 

- мати доступ до фiнансових та iнших звiтiв Спiлки; 

- добровiльно припиняти членство у Спiлцi. 

Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi законодавством та Статутом Спiлки. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Fitch Ratings Ltd. 
міжнародне 

рейтингове агентство 
12.11.2013 "В";д/строк."AA+(укр)";к/строк."F1+(укр) 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фонд державного майна 

України 
00032945 

01133Україна, м.Київ, 

вул.Кутузова, б.18/9 
0.000000000000000000 

Органiзацiя орендарiв 

Орендного пiдприємства 

"Металургiйний комбiнат 

"Азовсталь" 

24798907 

87500 Україна, 

м.Марiуполь 

вул.Лепорського, б.1 

0.00000000000000000 

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) 
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Усього 0.00000000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕК 940923 26.10.1998 Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища освiта, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, 1991 рiк, спецiальнiсть «Обробка 

металiв тиском» 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17.9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

генеральний директор ЗАТ «Макiївський металургiйний завод» 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.09.2010 безстроково 

9) Опис 

Генеральний директор 

посада – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 

прiзвище, iм'я, по батьковi – Цкiтiшвiлi Енвер Омарович; 

паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* – ЕК 940923 виданий 26.10.1998 р. 

Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi; 

рiк народження** – 15.11.1961 р. н.; 

освiта** – Вища освiта, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, 1991 рiк, спецiальнiсть 

«Обробка металiв тиском»; 

стаж керiвної роботи (рокiв)** – 17 рокiв 11 мiсяцiв 12 днiв (станом на 31.12.2013 р.); 

найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** – генеральний директор ЗАТ 

«Макiївський металургiйний завод»; 

дата обрання та термiн, на який обрано – 24.09.2010 р., станом на 31.12.2013 р. – безстроково; 

Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 17 рокiв 11 мiсяцiв 12 днiв (станом на 

31.12.2013 р.); 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

11.06.2002–25.05.2006 р. член Комiтету Верховної Ради України з питань промислової полiтики i 

пiдприємництва  

01.09.2006–30.09.2007 р. начальник департаменту металургiйної галузi ТОВ «СМАРТ ГРУП»  

01.10.2007–10.02.2008р. директор з технiчного переобладнання та реконструкцiй дивiзiону сталi та 

прокату ТОВ «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»  

11.02.2008–18.03.2008 р. виконуючий обов’язки генерального директора ЗАТ «ММЗ»  
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19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»  

24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального директора ВАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ».  

22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 

Вiдповiдно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства 

здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.  

До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi 

здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що 

належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в 

тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.  

Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:  

1. здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що 

чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i 

виключної компетенцiї цих органiв Товариства;  

2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-

економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани 

(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти 

про їх виконання;  

3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та 

перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та 

розвитку, iнших планiв Товариства,  

4. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;  

5. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради 

Товариства, звiтує про їх виконання;  

6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;  

7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок 

використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 

встановлених цим Статутом;  

8. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком 

внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;  

9. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. 

Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв 

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

10. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв 

Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;  

11 приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;  

12. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;  

13. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 

пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;  

14. визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, 

iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 

структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;  

15. приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих 

структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння 
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Товариства;  

16. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв 

(угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно 

одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради 

Товариства на їх здiйснення;  

17. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та 

врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;  

18. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження 

нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;  

19. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 

щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства;  

20. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї 

щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, 

вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших 

об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами 

яких володiє Товариство;  

21. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо 

вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав 

iнших юридичних осiб;  

22. пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства 

колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його 

умов;  

23. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених 

Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та 

фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського 

облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних 

документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;  

24. приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;  

25. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту) 

видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти 

iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, 

пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про 

укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;  

26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять 

службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення 

про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва 

Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства;  

27. затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi 

структурнi пiдроздiли Товариства;  

28. приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 

третiми особами;  

29. приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;  

30. звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено 

вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;  

31. вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про 

дiяльнiсть Товариства;  

32. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення 

яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.  
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Генеральний директор Товариства зобов’язаний: 

- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради 

Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом; 

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до 

Товариства розумно та добросовiсно; 

- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних 

приватних цiлях; 

- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не 

використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про 

дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; 

- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн 

володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших 

юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть 

здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. 

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди. 

Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 

Змiн в персональному складi посадової особи Генерального директора протягом року не 

вiдбулось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВС 546799 01.11.2000 Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища освiта, Схiдно-український державний унiверситет, 1998 рiк, спецiальнiсть «Облiк i аудит» 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15.9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.12.2011 безстроково 

9) Опис 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: 

посада – Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 

прiзвище, iм'я, по батьковi – Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна; 

паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* – ВС 546799 виданий 01.11.2000 р. 
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Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi; 

рiк народження** – 10.07.1974 р. н.; 

освiта** – Вища освiта, Схiдно-український державний унiверситет, 1998 рiк, спецiальнiсть 

«Облiк i аудит»;  

стаж керiвної роботи (рокiв)** – 15 рокiв 11 мiсяцiв 21 день (станом на 31.12.2013 р.);  

найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** – заступник головного бухгалтера 

з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 

дата обрання та термiн, на який обрано – 22.12.2011 р., станом на 31.12.2013 р. – безстроково; 

Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 15 рокiв 11 мiсяцiв 21 день (станом на 

31.12.2013 р.); 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

з 01.04.2005 р. по 31.10.2007 р. – заступник головного бухгалтера з податкового облiку та звiтностi 

– начальник вiддiлу головної бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,  

з 01.11.2007 р. – 14.09.2008 р. головний бухгалтер головної бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський 

металургiйний завод»,  

з 15.09.2008 р. – 01.02.2009 р. перший заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї ЗАТ 

«Макiївський металургiйний завод»,  

з 02.02.2009 р. – 20.02.2009 р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та 

звiтностi бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,  

з 23.02.2009 р. – 21.12.2011 р. заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ», 

з 22.12.2011 р. – 31.10.2013 р. головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» тимчасово, 

з 31.10.2013 р. – т. час головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 

 

Головний бухгалтер зобов'язаний:  

Забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi за П(С)БУ i 

МСФО, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.  

Забезпечити, вiдповiдно до дiючого законодавства i локальних нормативних актiв, додержання 

термiнiв представлення звiтностi та iншої iнформацiї до податкових органiв, позабюджетних 

фондiв, органiв державної статистики.  

Забезпечити незмiннiсть протягом поточного року прийнятої методологiї вiдображення 

господарських операцiй i оцiнки майна комбiнату.  

Органiзувати збирання i аналiз iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть комбiнату.  

Забезпечити облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних 

засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх 

рухом.  

Забезпечити вiрогiдний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї 

продукцiї, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт 

та послуг.  

Забезпечити ведення податкового облiку згiдно вимогам чинного законодавства, правильне 

нарахування i своєчасне надання iнформацiї для перерахування до бюджетiв усiх рiвнiв i 

страхових фондiв податкiв i зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України.  

Брати участь у оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, 

розкрадання i псування активiв комбiнату.  

Забезпечити перевiрку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, а також 

своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.  

Забезпечити схороннiсть бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому 

порядку до архiву.  

Забезпечити облiк розрахункiв по заробiтнiй платнi з працiвниками комбiнату, нарахованiй на 

основi представлених належним чином оформлених первинних документiв у вiдповiдностi з 

iнструкцiями та положеннями, що дiють на комбiнатi.  

Забезпечити бухгалтерський облiк i звiтнiсть з капiтальних i фiнансових iнвестицiй.  

Забезпечити ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi з використанням сучасних 
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засобiв обчислювальної технiки. Iнiцiювати i брати участь у впровадженнi нових iнформацiйних 

технологiй з метою удосконалення бухгалтерського облiку.  

Органiзувати контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 

операцiй, забезпечених належним чином оформленими первинними документами.  

Органiзувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску 

товарно-матерiальних цiнностей.  

Органiзувати контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових 

коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв i фiнансових зобов'язань.  

Органiзувати контроль законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, втрат, 

дебiторської заборгованостi та iнших коштiв.  

Брати участь спiльно з iншими пiдроздiлами та службами комбiнату у економiчному аналiзi 

фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку та звiтностi за 

П(С)БУ i МСФО внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних 

витрат.  

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди. 

Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 

Змiн в персональному складi посадової особи головного бухгалтера протягом року не вiдбулось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради (одноособово) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

24321697  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Одноособовий член Наглядової ради, Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Призначений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", Протокол №1 вiд 

22.04.2011 року. Досвiд на посадi – 2 роки 8 мiс. Станом на 31.12.2013 р. володiє 3 123 461 382 

штук акцiями у статутному капiталi емiтента (номiнальна вартiсть за одну акцiю 0,25 грн.); 

вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi емiтента на кiнець звiтного перiоду – 

74,29737%; вiдсоток голосiв у вищому органi емiтента за акцiями, належними посадовiй особi, у 

загальнiй кiлькостi голосiв – 74,29737%. Емiтент не має iнформацiї про опосередковане (через 

афiлiйованих осiб) володiння посадовою особою акцiями емiтента або правом голосу за 

придбаними акцiями емiтента. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ". Товариство не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає посадова особа 

iншi посади на iнших пiдприємствах. 06 березня 2014 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримано 

вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» зведений облiковий реєстр власникiв 
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цiнних паперiв, сформований станом на 25.02.2014 року, вiдповiдно до якого було виявлено змiну 

розмiру пакету акцiй, яким володiє компанiя Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V., реєстрацiйний номер 24321697), 

мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage): - розмiр частки 

до змiни пакета акцiй - 3 123 461 382 штук, що становить 74,2974% голосуючих акцiй емiтента; - 

розмiр частки пiсля змiни пакета акцiй - 3 133 789 683 штук, що становить 74,5431% голосуючих 

акцiй емiтента. Пiдставою змiни пакета акцiй є придбання акцiй емiтента на вторинному ринку 

цiнних паперiв.  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.04.2011 безстроково 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 

Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення 

питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на 

вирiшення Наглядової ради загальними зборами.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:  

1. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регулюють роботу органiв управлiння 

Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, 

включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про 

вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо; 

2. пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 

3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

4. прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), 

випуск та/або iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб; 

7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй); 

8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом, 

Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; 

9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, 

звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду 

Генерального директора Товариства; 

10. затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься 

з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства; 

11. прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна 

Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна 

Товариства; 

12. обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, 

прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; 

13. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття 
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рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 

15. обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за 

винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття 

рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав 

власностi на акцiї Товариства або зберiгачу (депозитарнiй установi), затвердження умов договору 

з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; 

16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних 

пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних 

особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних 

прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до 

спiльної дiяльностi; 

17. прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов 

договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про 

акцiонернi товариства»; 

18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

19. забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй 

особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 

65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 

20. прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю 

цiнних паперiв Товариства або особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства; 

затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв Товариства або 

депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї 

Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг; 

21. затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

22. обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради 

Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря 

Наглядової ради Товариства (у разi обрання); 

23. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства; 

24. прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах 

Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику; 

25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

26. запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби 

внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 

аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту 

Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства; 

27. утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, 

визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання 

членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для 

вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом 

затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства; 

28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до 

статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Товариства; 

29. прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж 

акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери; 

30. розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 

Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 

щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
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пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу 

Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, 

цiнової полiтики Товариства; 

31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або 

пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв 

щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi 

необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 

1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй 

перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 

32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної 

фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, 

передбачених чинним законодавством); 

33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв 

та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших 

правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя 

тощо); 

34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або 

вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 

35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або 

набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у 

заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних 

паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 

36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання 

Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями 

iнших осiб (майнове поручительство); 

37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або 

вiдступлення права вимоги; 

38. прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення 

облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про 

розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства; 

39. надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або 

iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших 

необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 

000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 

000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй та договорiв 

щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 

40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо 

вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

41. прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або 

iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить 

Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою, 

повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними 

правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; 

42. прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, 

передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;  

43. прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 

44. прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи 

реєстру власникiв цiнних паперiв; 
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45. надання попереднього дозволу на придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть 

(або вартiсть полiпшень) яких очiкувано перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за 

одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй перевищує 20 000 000,00 (двадцять 

мiльйонiв) гривень на календарний рiк; 

46. надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною 

реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних 

активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 000,00 (один 

мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 000 000,00 

(десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк; 

47. прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання 

обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв, 

особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора; 

48. прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального 

директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних 

днiв або його звiльнення; 

49. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв: 

- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного 

виробництва тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на рiк 

перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 

- будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп. 

15.13.35, 15.13.36 цього Статуту; 

50. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. 

пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 2 (два) роки, 

та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 2 (два) роки, за виключенням 

правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких 

перевищує 2 (два) роки – такi правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з 

Наглядовою Радою; 

51. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством 

в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших 

необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за 

одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) 

гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими 

договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а 

стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 

52. попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових напрямкiв 

дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що пов’язанi з 

капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 

000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної 

особи; 

53. попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання 

або внесення до них змiн та/або доповнень); 

54. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи 

передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують 

нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи 

дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним 

законодавством; 

55. затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку 

розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств; 

56. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства 

згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
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Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: 

- бути лояльним по вiдношенню до Товариства; 

- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради 

Товариства; 

- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; 

- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, 

передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради 

Товариства неможлива з поважних причин; 

- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової 

ради Товариства; 

- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати 

виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання 

Наглядової ради Товариства; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi 

з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 

- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб 

конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних 

наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї 

Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним 

законодавством України; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової 

ради Товариства. 

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.  

Змiн в персональному складi посадової особи Наглядова рада протягом року не вiдбулось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



25 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор ПАТ 

"МК 

"АЗОВСТАЛЬ" 

Цкiтiшвiлi Енвер 

Омарович 

ЕК 940923 26.10.1998 

Алчевським МВ УМВС 

України в Луганськiй 

областi 

 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер ПАТ 

"МК 

"АЗОВСТАЛЬ"  

Мiрошнiкова Ольга 

Вiкторiвна 

ВС 546799 01.11.2000 

Волноваським РВ УМВС 

України в Донецькiй 

областi 

 
0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

(одноособово) 

Приватна компанiя з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. 

24321697  
 

3123461382 74.2974 3123461382 0 0 0 

Усього 3123461382 74.2974 3123461382 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Приватна компанiя з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability 

Company Metinvest 

B.V.) 

24321697 

- Нiдерланди - 

м.Гаага, 

Александерштраат 

23, 2514JM 

 
3123461382 74.2974 3123461382 0 0 0 

Метiнвест Iнтернешнл 

С.А. (Metinvest 

International S.A.) 

03465/1997 

1201 Швейцарiя - 

м.Женева, вул.Валлiн, 

2 
 

906359237 21.5595 906359237 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Усього 4029820619 95.8568 4029820619 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
25.04.2013 

Кворум 

зборів** 
96.24672 

Опис 

Мiсце проведення Загальних зборiв: Палац культури коксохiмiчного виробництва ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» другий поверх, велика зала, м.Марiуполь, пр-т. Металургiв, 52. 

Дата i час проведення Загальних зборiв: 25 квiтня 2013 року, об 13.00 годин. 

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв – 19 

квiтня 2013 року. 

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 

зборах акцiонерiв – 44 795 осiб. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися 

для участi у Загальних зборах – 4 046 212 284. 

Кворум Загальних зборiв - 96,24672%. 

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями. 

Голова Загальних зборiв Андрiйченко Наталя Iванiвна. 

Секретар Загальних зборiв Омельченко Михайло Анатолiйович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 

3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 

4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

5.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 

6.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 

7.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, 

встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договору з членом Наглядової ради. 

8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року 

з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 

сукупної вартостi. 

Згiдно статтi 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв проводилось за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. Стаття 41 цього ж закону 

говорить: «Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них 

акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй». 

Початок реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв - об 11.00 годинi. Закiнчення реєстрацiї - об 12.30. 

На момент проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Статутний капiтал Товариства складає 1 051 000 

000,00 (один мiльярд п'ятдесят один мiльйон) гривень, подiлений на 4 204 000 000 (чотири мiльярди 

двiстi чотири мiльйони) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять 

копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу. 

Реєстрацiйною комiсiєю встановлено, що для участi в Загальних зборах зареєстровано 147 (сто сорок 

сiм) акцiонерiв (їх представникiв), що володiють у сукупностi 4 046 212 284 (чотири мiльярди сорок 

шiсть мiльйонiв двiстi дванадцять тисяч двiстi вiсiмдесят чотири) шт. акцiй, що складає 96,24672% вiд 

загальної кiлькостi акцiй, що мають право голосу. На пiдставi протоколу Реєстрацiйної комiсiї кворум 

Загальних зборiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» досягнуто. Письмовi скарги i заяви по процедурi 

реєстрацiї не надходили. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними.  

Результати розгляду Порядку денного (Протокол №1чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

25.04.2013 року): 

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства» 

Доповiдач: Голова Загальних зборiв – Андрiйченко Наталя Iванiвна запропонувала: передати 

повноваження Лiчильної комiсiї Загальних зборiв зберiгачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ?ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 

23785133; мiсцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 52) та затвердити умови 

Додаткової угоди №15 до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 

19/02-210 вiд 21.06.2010 р. (Додаток №10), вiдповiдно до якої зберiгач здiйснює повноваження 

Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства; затвердити регламент зборiв; порядок розгляду питань 
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порядку денного Загальних зборiв. 

З першого питання порядку денного вирiшили: 

1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв зберiгачу - ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ?ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» 

(iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 83050, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця 

Унiверситетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №15 до Договору про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 вiд 21.06.2010 р., вiдповiдно до якої 

зберiгач здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

-час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин; 

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин. 

Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в 

письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не 

розглядаються. 

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 

1) Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 

3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 

6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 

7) Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, 

встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договору з членом Наглядової ради. 

8) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх 

граничної сукупної вартостi. 

З другого питання порядку денного «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк». 

Доповiдач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цкiтiшвiлi Енвер Омарович доповiв 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.  

З другого питання порядку денного вирiшили : 

2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2012 рiк (додається). 

З третього питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк». 

Доповiдач: Голова Зборiв Андрiйченко Наталя Iванiвна доповiла про проведену Наглядовою радою 

роботу, розповiла про тi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради Товариства. 

З третього питання порядку денного вирiшили : 

3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (додається). 

З четвертого питання порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 

рiк». 

Доповiдач: Фiнансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангелiна Анатолiївна доповiла, 

що фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2012 р. складена згiдно нормативних вимог щодо 

органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною 

концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України.  

З четвертого питання порядку денного вирiшили : 

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати 

за 2012 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (Форма № 3), Звiт про власний 

капiтал за 2012 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. 

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi 

Товариства у 2012 роцi».  

Доповiдач: Фiнансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангелiна Анатолiївна доповiла, 

що у 2012 роцi збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склали 2 695 

424 416,99 гривень. 

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 

5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi, у розмiрi 2 695 424 416,99 

гривень (два мiльярди шiстсот дев'яносто п'ять мiльйонiв чотириста двадцять чотири тисячi чотириста 

шiстнадцять гривень 99 копiйок), покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства минулих 

рокiв. 

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства». 

Доповiдач: Андрiйченко Наталя Iванiвна запропонувала внести до Статуту Товариства змiни та 

доповнення шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 
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З шостого питання порядку денного вирiшили : 

6.1. Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

6.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за 

власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю Статуту 

Товариства у новiй редакцiї. 

З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивiльно-правового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради». 

Доповiдач: Андрiйченко Наталя Iванiвна запропонувала затвердити умови цивiльно-правового 

договору, що укладатиметься мiж Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: 

7.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому законодавством 

порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та одноособовим членом 

Наглядової ради Товариства. 

7.3. Встановити виконання обов’язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-

правовим договором на безоплатнiй основi. 

З восьмого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi». 

Доповiдач: Фiнансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангелiна Анатолiївна доповiла, 

що вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори повиннi 

приймати рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У зв’язку з тим, що на дату проведення даних Загальних 

зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної 

господарської дiяльностi, запропонувала прийняти рiшення про попереднє схвалення значних 

правочинiв. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили : 

8.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити 

укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: 

8.1.1. укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю 

з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability 

Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.), щодо передачi або 

отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження 

оборотних i необоротних активiв граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 3 210 000 

000,00 (три мiльярди двiстi десять мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату 

вчинення правочину; 

8.1.2. укладання Товариством договорiв комiсiї, експортних договорiв, надання застав, порук, будь-

яких гарантiй, вiдступлення прав вимоги, права договiрного та/або примусового (безакцептного) 

списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються у зв’язку з: (i) 

наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами, 

пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (ii) залученням 

фiнансування (у тому числi шляхом випуску цiнних паперiв) компанiєю Метiнвест Б.В. або 

юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), 

граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 1 500 000 000,00 (один мiльярд п’ятсот 

мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину. 

8.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна 

перевищувати 112 661 000 000,00 (сто дванадцять мiльярдiв шiстсот шiстдесят один мiльйон) гривень. 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, 

протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 

цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий 

дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури 

затвердження значних правочинiв», затвердженої Рiшенням № 55 Наглядової ради Товариства вiд 

30.09.2010 р. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23785133 

Місцезнаходження 83050 Україна, Донецька - м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Cерiя АВ № 507121 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.12.2009 

Міжміський код та телефон +38 (062) 337-06-00; +38(062) 337-03-41 

Факс +38 (062) 337-10-41 

Вид діяльності 67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями; 66.12. 

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

Опис Рiшення-про обрання зберiгачем ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ», у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй було прийнято черговими загальними зборами 

акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол № 1 вiд 04.06.2010 

р.). Укладений договiр №19/02-2010 вiд 21.06.2010 року. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» отримало лiцензiю 

серiї АЕ № 286565 на провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи, яка видана Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 08.10.2013 р. (Рiшення про видачу лiцензiї 

№ 2243 вiд 08.10.2013 р.). Строк дiї лiцензiї: з 12.10.2013 

необмежений. Лiцензiя серiї АВ № 507121 вiд 14.12.2009 р. дiяла до 

12.10.2013 р. 

До 12.10.2013 р.: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв; з 

12.10.2013 р. - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна - м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +38 (044) 377-70-16 

Факс +38 (044) 279-12-49 

Вид діяльності - 

Опис Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР за №2095 вiд 01.10.2013 року щодо 

погодження плану-графiку передачi цiнних паперiв на депозитарне 

обслуговування вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ 

НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ» (iдентифiкацiйний код 35917889) 

(попереднє найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ») до 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» та п. 16.10.1.20. Статуту ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» згiдно Рiшення Наглядової ради №97 вiд 22.10.2013р. 

було обрано ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» (iдентифiкацiйний 

код 30370711, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3) 

(надалi – «ПАТ «НДУ») депозитарiєм, який буде обслуговувати 

випуск цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi. 

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним 

товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок 

надання Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний 

депозитарiй України», який набуває статусу Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов’язаних iз провадженням 

депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi 

депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм 

контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що 

виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж 

Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, 

депозитарними установами, Нацiональним банком України, 

депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, 

клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до 

законодавства України. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна - м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АД №034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон +38 (044) 277-50-00 

Факс +38 (044) 277-50-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

Опис 11.08.1999 року ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" уклало з ДП "Технiчний 

центр ПФТС" договiр про пiдтримання лiстингу. 

Станом на 31.12.2013 року простi iменнi акцiї ПАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) 

бездокументарної форми iснування перебували у Котирувальному 

Списку 2 рiвня Бiржового списку ПФТС: 

08 липня 2013 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримало 

повiдомлення вiд ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» про те, що 

Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення 

цiнних паперiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (тiкер AZST, код ISIN –

UA4000075758) з Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу 

до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiдностi з 

пунктом 5.15. Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКА БIРЖА” 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 Україна, - м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон +38 (044) 495-74-74 

Факс +38 (044) 495-74-73 

Вид діяльності ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ 

Опис На внутрiшньому ринку торгiвля простими iменними акцiями ПАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» здiйснюється на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», 

з якою укладено вiдповiдний договiр вiд 20.02.2013 року про 

пiдтримання лiстингу. 

Станом на 31.12.2013 року простi iменнi акцiї ПАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST) 

бездокументарної форми iснування перебували у Котирувальному 

Списку 2 рiвня Бiржового списку ПАТ «Українська бiржа» 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052 Україна, Донецька - м. Донецьк, проспект Iллiча, буд.100 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ № 584189 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.05.2011 

Міжміський код та телефон (062) 348 38 00 

Факс (062) 348 38 87 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя; Перестрахування; 

Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; Дiяльнiсть страхових агентiв i 

брокерiв 

Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi, добровiльне страхування 

майна 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Фiзична Особа - Пiдприємець Русiна Юлiя Валерiївна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Код за ЄДРПОУ 3005417142 

Місцезнаходження - Україна - м.Київ, вул. П.Козицького, 5, корп.1, кв. 19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя В03 №251015 
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вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Солом’янська Державна районна Адмiнiстрацiя у мiстi Києвi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.04.2008 

Міжміський код та телефон (044) 521-60-60 

Факс (044) 528-14-15 

Вид діяльності Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 

забезпечення. Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. 

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 

Опис Послуги з питань актуарних розрахункiв згiдно з 19 стандартом 

Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 Україна - м.Київ, Голосiївський р-н, вул. Жилянська, буд. 75 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№0152 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044)490-67-77 

Факс (044)490-67-38 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту 

Опис Аудит фiнансової звiтностi емiтента, пiдготовленої вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

DLА PIPER LLP (US) 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ н/д 

Місцезнаходження - США, 10020-1104, New York, New York, 1251 Avenue of the 

Americas, 27th Floor 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +1 212-335-4500 

Факс +1 212-335-4501 

Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис Юридичнi консультацiї, представлення iнтересiв в судових та 

адмiнiстративних органах 

 

Повне найменування юридичної особи або BCCC Attorneys-at-Law LLC  
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прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ н/д 

Місцезнаходження 5839, Швейцарiя, - м.Женева, 5, rue Jacques-Balmat ,  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +41 22 704 3600 

Факс +41 22 704 3601 

Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис Юридичнi консультацiї, представлення iнтересiв в судових та 

адмiнiстративних органах 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Кредит Менеджмент 

Солюшнс» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35550494 

Місцезнаходження 02218 Україна - м.Київ, вул. М.Кiбальчича, будинок 2-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

А00 № 775925 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб – 

пiдприємцiв Днiпровського району реєстрацiйної служби Головного 

управлiння юстицiї у мiстi Києвi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.11.2007 

Міжміський код та телефон 380442355660, 0443322608,  

Факс 38 044 2236449 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права  

Опис Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм 

страхування та пенсiйного забезпечення, консультування з питань 

комерцiйної дiяльностi й керування, дiяльнiсть у сферi права 

(основний) - надання юридичних послуг по стягненню заборгованостi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Fitch Ratings. Ltd. 

Організаційно-правова форма Корпорація  

Код за ЄДРПОУ 1316230 

Місцезнаходження - Великобританiя (UK) - м.Лондон (London), 30 North 

Colonnade,Canary Wharf, E14 5GN,  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000  
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Факс +44 (0) 20 3530 2524 

Вид діяльності Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi 

рейтинги 

Опис Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого 

нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi 

емiтентiв, здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання 

першокласних аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам. 

Агентство володiє глибокими аналiтичними знаннями i "критичною 

масою" досвiду, якi використовуються iнвесторами i компанiями по 

управлiнню ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на 

ринках капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi 

i сектори ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i 

серiї стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings демонструє 

бурхливе зростання протягом двох останнiх десятилiть, результатом 

якого з'явилася присутнiсть компанiї по всьому свiту, на всiх ринках 

iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-квартири Fitch Ratings 

знаходяться в Нью-Йорку i Лондонi. Агентство також має 49 офiсiв в 

бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac, 

мiжнародної фiнансової групи з штаб-квартирою в Парижi, Францiя. 

Fitch працює з широким спектром емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше 

15 рокiв i присвоює мiжнароднi i нацiональнi кредитнi рейтинги 

банкам, небанкiвським фiнансовим органiзацiям, страховим 

компанiям, емiтентам корпоративного сектора, регiональним i 

мiсцевим органам влади, суверенним урядам. Fitch також рейтингує 

випуски боргових iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї 

структурного фiнансування.  
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.06.1999 238/1/99 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.25 3174202280 793550570 100 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента» 

  

29.03.2006 148/1/06 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.25 3657800120 914450030 100 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента»  

  

19.02.2007 80/1/07 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.25 5621805013 1405451253.25 100 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента» 

  

02.04.2008 117/1/08 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.25 4194295728 1048573932 100 
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ринку 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента» 

  

29.08.2008 334/1/08 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.25 4204000000 1051000000 100 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента» 

  

02.07.2010 489/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000075758 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 4204000000 1051000000 100 

Опис 
Додаткова iнформацiя у роздiлу «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента» 

  

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата зарахування 

акцій на рахунок 

емітента 

Кількість акцій, 

що викуплено 

(шт.) 

Дата реєстрації випуску 

акцій, що викуплено 

(шт.)  

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, 

що викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 07.06.2013 589888 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.014032 

2 12.06.2013 463700 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.011030 

3 20.06.2013 109000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.002593 

4 20.06.2013 356250 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.008474 

5 20.06.2013 389000 02.07.2010 489/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв 0.009253 
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та фондового ринку 

6 20.06.2013 703600 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.016736 

7 27.06.2013 165 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.000004 

8 27.06.2013 287577 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.006841 

9 08.07.2013 83300 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.001981 

10 09.07.2013 74044 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.001761 

11 09.07.2013 454000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.010799 

12 11.07.2013 700000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.016651 

13 12.07.2013 30000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.000714 

14 12.07.2013 145000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.003449 

15 12.07.2013 20000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.000476 

16 29.07.2013 45000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.001070 

17 29.07.2013 100000 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.002379 

18 22.08.2013 548300 02.07.2010 489/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.013042 
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XI. Опис бізнесу 

Важливi подiї розвитку у 2013 роцi (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл). 

У сiчнi 2013 року комбiнат «АЗОВСТАЛЬ» пройшов сертифiкацiю вiдповiдно до мiжнародного 

стандарту системи енергоменеджменту ISO 50001:2011 

У вереснi був вдало завершений наглядовий аудит на право виробництва комбiнатом 

транспортного металу рейок залiзничних широкої колiї, пiдкладок та накладок до них, згiдно з 

вимогами нацiональної Системи УкрСЕПРО. 

Ряд сертифiкацiйних i ре-сертифiкацiйних аудитiв пройшов у жовтнi. Пiдтверджено вiдповiднiсть 

комбiнату вимогам стандартiв API Q1, API 2H i API Spec. Американського iнституту нафти (API). 

Проведено ре-сертифiкацiйний аудит TUV NORD SERT на виробництво листового прокату. 

Аудити, якi пiдтвердили право комбiнату на виробництво листового прокату для суднобудування 

правилами Iндiйського Регiстра Судноплавства (IRS), Нiппон Кайджи Киокай (NKK) (Японiя), 

Нiмецького Ллойда (GL), Iталiйського Регiстра Судноплавства (RINA) та Регiстру Судноплавства 

України (РСУ). 

Також у жовтнi було успiшно завершене випробування експериментальної партiї металопрокату 

номiнальною шириною до 3300 мм товщиною менш нiж 14 мм. Досi максимальна ширина 

азовстальського прокату товщиною менш нiж 14 мм не перевищувала 3200 мм. 

У листопадi ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» освоїв випуск нової продукцiї для нафтогазової галузi. 

Розроблена i освоєна технологiя виробництва слябiв i прокату з марки сталi BM PSL2 згiдно 

стандарту API 5L з посиленими вимогами до механiчних властивостей. 

На базi ремонтних пiдроздiлiв комбiнату створено нове пiдприємство - ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ – МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»). Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №79 Товариству було надано дозвiл на участь у створеннi юридичної 

особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ – 

МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ») з 

долею участi у статутному капiталi 40 вiдсоткiв.  

25 вересня 2013 року Товариством був сплачений у повному обсязi внесок ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у розмiрi 1,6 млн.грн. 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв учасникiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» вiд 27 вересня 

2013 року було ухвалено рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у зв’язку з чим, частка ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у розмiрi 40% 

збiльшилась на 188 млн.грн.  

Товариство зробило додатковий внесок до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» у 

розмiрi 188,0 млн. грн. 

Станом на 31.12.2013р. загальний внесок до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» 

склав 189,6 млн.грн. 

  

Органiзацiйна структура емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та 

перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв. 

Органiзацiйна структура ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2013 року складається зi 

служб:  

Директора з виробництва;  

Директора з транспорту та логiстики,  

Директора з iнжинiрингу;  

Директора з капiтального будiвництва та iнвестицiй;  

Директора з технологiї та якостi;  

Директора з охорони працi, промислової безпеки та екологiї.  

Фiнансового директора;  

Директора зi збуту;  
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Комерцiйного директора;  

Директора з персоналу та адмiнiстрацiї; 

Директора з безпеки. 

Перелiк структурних пiдроздiлiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2013 року:  

Назва структурного пiдроздiлу (Скорочена назва): 

- доменний цех (Доменний) 

функцiональне призначення: виробництво чавуну та вiдвантаження його конвертерному цеху; 

- цех переробки металургiйних шлакiв (ЦПМШ) 

функцiональне призначення: утилiзацiя вiдходiв металургiйного виробництва; 

- цех конвертерний (Конвертерний) 

функцiональне призначення: виплавка та розлив конвертерної сталi, вiдвантаження слябiв 

товарних та товстолистовому цеху для подальшого виробництва листового прокату, а також 

злиткiв обтискному цеху для подальшого виробництва сортового прокату та рейок; 

- вапно-випалювальний цех (ВВЦ) 

функцiональне призначення: вироблення вапна для забезпечення доменного та конвертерного 

виробництва; 

- цех товстолистовий (ТЛЦ) 

функцiональне призначення: виробництво з неперервнолитих слябiв конвертерного виробництва 

товстолистового прокату та вiдвантаження його споживачу; 

- цех обтискний (Обтискний) 

функцiональне призначення: виробництво зi злиткiв конвертерного цеху блюмiв – заготовок для 

подальшого передiлу на рейкобалковому та великосортному станах; 

- цех рейкобалковий (РБЦ) 

функцiональне призначення: виробництво рейок та великосортного прокату з блюмiв та 

вiдвантаження його споживачу; 

- великосортний прокатний цех (ВПЦ) 

функцiональне призначення: виробничого великосортного прокату з блюмiв та вiдвантаження 

його споживачу; 

- цех рейкових скрiплень (ЦРС) 

функцiональне призначення: виготовлення iз заготовок, вироблених у рейкобалковому цеху, куль, 

рейкових пiдкладок i накладок та вiдвантаження їх споживачу; 

- виробничий вiддiл (ВВ) 

функцiональне призначення: органiзацiя виробництва металопродукцiї та iншої продукцiї з 

мiнiмальними витратами вiдповiдно з договорами та замовленнями; 

- виробничо-технiчний вiддiл КХВ (ВТВ КХВ) 

функцiональне призначення: органiзацiя виробництва коксохiмiчної продукцiї згiдно з планом 

виробництва; 

- коксовий цех 

функцiональне призначення: приготування вугiльної шихти з вугiльних концентратiв, 

виробництво коксової продукцiї та вiдвантаження її споживачу; 

- цех уловлювання та сiркоочищення 

функцiональне призначення: очистка коксового газу та виробництво попутної продукцiї: сiрки 

газової, смоли, сульфату та бензолу, вiдвантаження її споживачу; 

- управлiння залiзничного транспорту (УЗТ) 

функцiональне призначення: управлiння залiзничними цехами; 

- цех експлуатацiї УЗТ (ЗЦ-1) 

функцiональне призначення: забезпечення цехiв залiзничними перевезеннями в межах комбiнату; 

- цех ремонту рухомого складу (ЦРРС) 

функцiональне призначення: забезпечення технiчного стану локомотивiв, вагонiв, залiзничних 

кранiв, компресорних установ, обладнання та споруд цеху, утримання в справному станi 

путьового господарства та забезпечення виробничих цехiв та структурних пiдроздiлiв 

залiзничними перевезеннями; 

- вантажна служба УЗТ 
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функцiональне призначення: забезпечення навантаження-розвантаження загальносiтьового парку 

та парку комбiнату; 

- управлiння безрейкового транспорту (УБТ) 

функцiональне призначення: забезпечення автомобiльними перевезеннями цехiв та служб 

комбiнату; 

- цех морських перевезень (ЦМП) 

функцiональне призначення: прийом, розвантаження, вантаження та вiдправка продукцiї 

комбiнату морським транспортом; 

- служба буропiдривних робiт (ССВР) 

функцiональне призначення: проведення буропiдривних робiт при виконаннi ремонтiв 

металургiйного устаткування; 

- центральна лабораторiя технiчних випробувань (ЦЛТВ) 

функцiональне призначення: проведення технiчного дiагностування та випробувань механiчного 

та енергетичного устаткування комбiнату, об’єктiв пiдвищеної небезпеки; 

- управлiння головного енергетика (УГЕ) 

функцiональне призначення: органiзацiя та забезпечення безперебiйного постачання всiма видами 

енергоресурсiв комбiнату; органiзацiя технiчно правильної експлуатацiї та своєчасного ремонту 

енергетичного та природоохоронного устаткування; 

- центральна електротехнiчна лабораторiя (ЦЕТЛ) 

функцiональне призначення: контроль експлуатацiї електроустаткування, проведення випробувань 

в процесi експлуатацiї та пiсля проведення профiлактичних та ремонтних робiт в цехах та службах 

комбiнату; 

- пароелектроповiтродувна станцiя (ПЕПС) 

функцiональне призначення: виробка електроенергiї, теплоенергiї та дуття для цехiв комбiнату; 

- теплоелектроцентраль (ТЕЦ) 

функцiональне призначення: виробка електроенергiї, теплоенергiї, стислого повiтря та дуття для 

цехiв комбiнату; 

- цех теплосиловий (ТСЦ) 

функцiональне призначення: виробка теплоенергiї та стислого повiтря, повiтряпередача, 

теплопередача, виробництво деаерованої, освiтленої, хiмочищеної води для цехiв комбiнату; 

- цех мереж i пiдстанцiй (ЦМП) 

функцiональне призначення: прийом, розподiлення та передача електроенергiї цехам комбiнату; 

- котельний цех 

функцiональне призначення: забезпечення енергоресурсами (водою, паром) цехiв коксохiмiчного 

виробництва, збiр рiзних стокiв та передача їх на утилiзацiю, а також участь у виробництвi 

електроенергiї; 

- електроцех 

функцiональне призначення: забезпечення цехiв коксохiмiчного виробництва електричною 

енергiєю; 

- цех оперативного обслуговування енергоцехiв (ЦООЕ) 

функцiональне призначення: оперативне обслуговування електроустаткування та 

енергоустаткування енергоцехiв комбiнату; 

- цех водопостачання (ЦВП) 

функцiональне призначення: водопостачання морської, технiчної та питної води цехам комбiнату, 

водовiдведення та очистка промислових стокiв; 

- цех газовий (Газовий) 

функцiональне призначення: прийом, розподiлення та передача газiв цехам комбiнату; 

- цех кисневий (Кисневий) 

функцiональне призначення: виробництво продуктiв повiтряроздiлення та забезпечення цехiв 

комбiнату киснем, азотом, стислим повiтрям, аргоном, вуглекислотою; виробництво та реалiзацiя 

споживачу кисню, азоту, аргону, вуглекислоти, криптоно-ксенонової та неоно-гелiевої сумiшi; 

- цех утилiзацiї залiзовмiсних шламiв (ЦУЗШ) 

функцiональне призначення: утилiзацiя, вiдвантаження залiзовмiсних шламiв, сумiшi та окалини, 
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забезпечення оборотною водою основних агрегатiв конвертерного цеху; 

- управлiння автоматизацiї (УА) 

функцiональне призначення: забезпечення функцiонування, розробки та впровадження 

автоматизованих систем управлiння технологiчними процесами на комбiнатi (АСУ ТП); 

- цех контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики (цех КВПiА) 

функцiональне призначення: забезпечення достовiрної та безперебiйної роботи засобiв 

вимiрювання та автоматики в цехах комбiнату; 

- управлiння з надiйностi 

функцiональне призначення: аналiз ефективностi поточних ремонтних стратегiй у цехах, розробка 

заходiв з пiдвищення економiчної ефективностi ремонтiв зi збереженням рiвня надiйностi 

устаткування, здiйснення контролю за якiстю виконання ремонтiв на мiсцях, органiзацiя та 

здiйснення дiагностичних вимiрювань у цехах комбiнату, розробка нормативної документацiї з 

розвитку ТОiР; 

- центральна лабораторiя технiчної дiагностики та монiторингу устаткування 

функцiональне призначення: органiзацiя розробки стратегiї дiагностики та монiторингу 

устаткування, розробка та освоєння нових технологiчних процесiв дiагностики, отримання та 

аналiз iнформацiї фактичного стану устаткування; 

- вiддiл проектно-конструкторських розробок (ВПКР) 

функцiональне призначення: забезпечення конструкторської пiдготовки виробничої та соцiальної 

дiяльностi комбiнату, здiйснення проектування в сферi удосконалення та механiзацiї агрегатiв та 

устаткування, виконання проектної документацiї для капiтальних та профiлактичних ремонтiв, 

реконструкцiї та монтажу агрегатiв, устаткування, конструкцiй тощо; 

- управлiння планування ремонтiв 

функцiональне призначення: формування та реалiзацiя системи управлiння витратами на ремонти, 

органiзацiя робiт з перспективного та поточного планування ремонтiв та технiчного 

обслуговування, планування, бюджетування, контролю та аналiзу витрат на проведення ремонтiв, 

лiквiдацiю основних засобiв, визначення вартостi капiтальних ремонтiв та ремонтiв основних 

фондiв комбiнату, технiчного обслуговування, робiт, пов’язаних з модернiзацiєю устаткування, 

реконструкцiєю зданiй та споруд, будуванням нових об’єктiв; 

- вiддiл ремонтiв 

функцiональне призначення: органiзацiя проведення капiтальних та поточних ремонтiв, 

технiчного обслуговування металургiйних та енергетичних агрегатiв устаткування, зданiй та 

споруд комбiнату; 

- сервiсний центр 

функцiональне призначення: органiзацiя обслуговування устаткування та контроль за здiйсненням 

ремонтiв в основних цехах комбiнату; 

- цех ремонту металургiйних печей (ЦРМП) 

функцiональне призначення: ремонт металургiйних агрегатiв – доменних печей, конверторiв, 

методичних печей, колодязiв тощо; 

- цех ремонту металургiйного устаткування 

функцiональне призначення: виконання ремонтiв та технiчного обслуговування механо-, електро-, 

енергоустаткування пiдроздiлiв комбiнату за допомогою органiзацiї та виконання вiдновлюваних 

ремонтiв та пусконалагоджувальних робiт; 

- цех обслуговування та ремонту устаткування прокатного виробництва 

функцiональне призначення: органiзацiя експлуатування та виконання ремонтiв, технiчного 

обслуговування механiчного, електричного, енергетичного устаткування, будiвель та споруд 

пiдроздiлiв прокатного виробництва комбiнату; 

- ремонтно-господарський вiддiл (РГВ) 

функцiональне призначення: проведення ремонтiв зданiй та споруд комбiнату, автодорiг, 

забезпечення санiтарно-технiчного стану та озеленення територiї комбiнату; 

- вiддiл органiзацiї робiт на об’єктах капiтального будiвництва 

функцiональне призначення: створення органiзацiйно-технiчних умов для впровадження 

iнвестицiйних проектiв, органiзацiя виконання робiт з капiтального будiвництва вчасно з 
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дотриманням якостi у вiдповiдностi до норм капiтального будiвництва; 

- вiддiл забезпечення об’єктiв капiтального будiвництва 

функцiональне призначення: створення органiзацiйно-технiчних умов для своєчасного 

забезпечення об’єктiв капiтального будiвництва ресурсами, обладнанням, цiльового та 

рацiонального використання фiнансових ресурсiв; 

- вiддiл розрахункiв та договорiв капiтального будiвництва 

функцiональне призначення: органiзацiя робiт з оформлення та контролю виконання договорiв з 

пiдрядними органiзацiями та iнших договорiв на об’єктах капiтального будiвництва; 

- технiчний вiддiл об’єктiв капiтального будiвництва 

функцiональне призначення: органiзацiя своєчасного забезпечення проектно-кошторисної та 

дозвiльної документацiї для об’єктiв капiтального будiвництва; 

- вiддiл з управлiння проектами та iнвестицiйного аналiзу 

функцiональне призначення: органiзацiя розробки iнвестицiйних проектiв та формування 

iнвестицiйної програми комбiнату, здiйснення контролю бюджету проектiв та програми взагалi, 

оперативне планування та облiк iнвестицiйної дiяльностi комбiнату, бюджетування, розробка 

технiко-економiчного обґрунтування; 

- проектна група 

функцiональне призначення: пiдготовка проектно-кошторисної та технiчної документацiї на 

об’єкти, що будуються та реконструюються; 

- цех метрологiї 

функцiональне призначення: забезпечення єдностi вимiрювань, метрологiчний контроль та нагляд 

за станом та застосуванням засобiв вимiрювальної технiки на комбiнатi; 

- цех технологiчних ваговимiрювальних систем (ЦТВС) 

функцiональне призначення: забезпечення точної та достовiрної iнформацiї про маси всiх 

вантажопотокiв на комбiнатi; 

- вiддiл технiчного контролю 

функцiональне призначення: забезпечення вхiдного контролю якостi отриманої сировини та 

матерiалiв, технiчного контролю дотримання технологiї виробництва та якостi продукцiї на всiх 

передiлах виробництва, контроль вiдповiдностi якостi вiдвантаженої продукцiї вимогам стандартiв 

та замовлень; забезпечення функцiонування системи управлiння якостi на комбiнатi; 

- управлiння з випробування та атестацiї продукцiї 

функцiональне призначення: органiзацiя усiх видiв аналiзiв по усiх передiлах коксохiмiчного та 

металургiйного виробництва, випробувань, неруйнiвного контролю та проведення атестацiї 

продукцiї, вхiдного контролю якостi сировини та матерiалiв, що надходять до комбiнату; 

- центральна хiмiчна лабораторiя (ЦХЛ) 

функцiональне призначення: проведення хiмiчних аналiзiв та атестацiї продукцiї по усiх передiлах 

коксохiмiчного та металургiйного виробництва з хiмiчного складу, вхiдний контроль якостi 

сировини та матерiалiв, що надходять до комбiнату; 

- цех автоматизованого неруйнiвного контролю (ЦАНК) 

функцiональне призначення: забезпечення контролю якостi та атестацiї виробленої прокатними 

цехами продукцiї, контролю деталей та конструкцiй працюючого устаткування в цехах комбiнату 

неруйнiвними методами (ультразвукового контролю); 

- цех механiчних випробувань (ЦМВ) 

функцiональне призначення: забезпечення всiх видiв механiчних випробувань та атестацiї 

металопродукцiї комбiнату та вхiдного контролю якостi, проведення механiчних випробувань 

матерiалiв та устаткування; 

- технологiчне управлiння (ТУ) 

функцiональне призначення: розробка та впровадження програм з удосконалення технологiї 

виробництва, освоєння нових технологiчних процесiв та технiки з метою зниження собiвартостi, 

пiдвищення якостi та освоєння нових видiв продукцiї; 

- вiддiл охорони працi 

функцiональне призначення: органiзацiя та забезпечення розробки, пiдтримки функцiонування та 

контролю системи управлiння охороною працi на комбiнатi у межах законодавства України та 
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дiючих нормативно-правових актiв з охорони працi; 

- вiддiл з роботи з пiдрядними органiзацiями 

функцiональне призначення: органiзацiя та забезпечення розробки, пiдтримки функцiонування та 

контролю системи управлiння охороною працi робiтникiв пiдрядних органiзацiй, дiючих на 

територiї та об’єктах комбiнату; 

- вiддiл лiнiйного контролю охорони працi 

функцiональне призначення: органiзацiя та забезпечення розробки, пiдтримки функцiонування та 

контролю системи управлiння охороною працi у структурних пiдроздiлах комбiнату в межах 

законодавства України та дiючих нормативно-правових актiв з охорони працi; 

- вiддiл промислової безпеки 

функцiональне призначення: органiзацiя нагляду за безпекою експлуатацiї та станом об’єктiв 

пiдвищеної небезпеки у вiдповiдностi до законодавства України з охорони працi та промислової 

безпеки; 

- вiддiл цивiльного захисту, пожежної та техногенної безпеки 

функцiональне призначення: розробка та впровадження заходiв з цивiльної оборони, техногенної 

та протипожежної безпеки на комбiнатi для попередження та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних 

ситуацiй; 

- газорятовульна станцiя (ГРС) 

функцiональне призначення: контроль за дотриманням вимог правил безпеки при проведеннi 

газонебезпечних робiт; лiквiдацiя аварiй, якi потребують застосування газозахисної апаратури та 

спецiального газорятувального устаткування; 

- вiддiл охорони навколишнього середовища 

функцiональне призначення: здiйснення органiзацiйних та координуючих дiй з дотримання 

природоохоронного законодавства i контролю шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв на 

комбiнатi, стану повiтряних, водних та земельних ресурсiв в процесi виробничої дiяльностi 

комбiнату; 

- управлiння iнфраструктурних систем (УIС) 

функцiональне призначення: розробка, впровадження та супроводження iнфраструктурних систем, 

обчислювальних сiтей, баз даних та систем захисту iнформацiї; 

- управлiння корпоративних iнформацiйних систем (УКIС) 

функцiональне призначення: забезпечення автоматизацiї облiку фiнансової та господарської 

дiяльностi комбiнату, впровадження та розвиток iнформацiйних та iнформацiйно-аналiтичних 

систем на комбiнатi; 

- вiддiл технологiчної диспетчеризацiї (ВТД) 

функцiональне призначення: забезпечення функцiонування всiх видiв зв’язку та диспетчеризацiї 

на комбiнатi; 

- бюро функцiонального забезпечення 

функцiональне призначення: забезпечення своєчасного та якiсного виконання технiчних та 

органiзацiйних питань, супроводжуючих використання iнформацiйних технологiй на комбiнатi; 

- казначейство 

функцiональне призначення: проведення вексельних, залiкових та касових операцiй вiдповiдно з 

договорами та замовленнями; 

- головна бухгалтерiя; 

функцiональне призначення: ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi, формування 

повної, достовiрної iнформацiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату; 

- вiддiл управлiнської звiтностi 

функцiональне призначення: органiзацiя пiдготовки, аналiзу та формування управлiнської 

звiтностi на комбiнатi; 

- вiддiл бюджетного контролю 

функцiональне призначення: планування бюджету платежiв, контроль та аналiз вiдповiдностi 

закупок та платежiв затвердженим бюджетам; 

- вiддiл аналiзу основних цехiв 

функцiональне призначення: контроль виконання планових вартiсних та натуральних показникiв 
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виробництва, контроль та аналiз виконання бюджетiв за центрами фiнансової вiдповiдальностi, 

економiчний аналiз та розробка пропозицiй з покращення показникiв дiяльностi пiдроздiлiв 

основного виробництва; 

- вiддiл аналiзу допомiжних цехiв 

функцiональне призначення: контроль виконання планових вартiсних та натуральних показникiв 

виробництва, контроль та аналiз виконання бюджетiв за центрами фiнансової вiдповiдальностi, 

економiчний аналiз та розробка пропозицiй з покращення показникiв дiяльностi пiдроздiлiв 

допомiжних цехiв; 

- планово-бюджетний вiддiл 

функцiональне призначення: формування перспективного, поточного та оперативного планування 

виробництва на комбiнатi, комплексних перспективних та поточних бюджетiв структурних 

пiдроздiлiв комбiнату, собiвартостi продукцiї та послуг, контроль та аналiз виконання бюджету 

взагалi, бюджетiв за видами дiяльностi та центрами витрат; 

- вiддiл продажiв 

функцiональне призначення: планування продажiв готової продукцiї комбiнату, здiйснення 

експортних збутових операцiй, координацiя роботи пiдроздiлiв з питань збутової та виробничої 

дiяльностi, пiдготовка та укладання контрактiв та згод на продукцiю; 

- вiддiл планування вантажоперевезень 

функцiональне призначення: пiдготовка планiв вантажоперевезень, оформлення листiв-

узгодження в митних органах, дозвiльної та транспортної документацiї; 

- вiддiл фактурування товарної продукцiї 

функцiональне призначення: оформлення документацiї та форм звiтностi на вiдвантажену 

металопродукцiю; 

- управлiння логiстики та постачань 

функцiональне призначення: планування та оптимiзацiя процесу закупiвель матерiально-технiчних 

ресурсiв; 

- управлiння складського господарства (УСГ) 

функцiональне призначення: забезпечення складування, зберiгання та видачi матерiальних 

цiнностей комбiнату; 

- управлiння закупiвель 

функцiональне призначення: органiзацiя робiт iз забезпечення комбiнату необхiдними товарно-

матерiальними цiнностями; 

- управлiння аналiзу та звiтностi 

функцiональне призначення: органiзацiя, координацiя робiт та управлiння процесом оцiнки та 

вибору постачальника для закупiвлi робiт та послуг, органiзацiя управлiння запасами матерiально-

технiчних ресурсiв пiдроздiлiв комбiнату; 

- управлiння планування та розвитку персоналу (УПiРП) 

функцiональне призначення: здiйснення планування чисельностi персоналу комбiнату, кадрового 

забезпечення структурних пiдроздiлiв, ведення облiку руху персоналу, реалiзацiя кадрової 

полiтики, здiйснення пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв та їх стажування, 

органiзацiя процесу навчання кадрiв, забезпечення формування кадрового резерву комбiнату; 

- управлiння мотивацiї персоналу (УМП) 

функцiональне призначення: розробка, пiдтримка та розвиток системи оплати працi та 

премiювання робiтникiв, забезпечення розробки штатного розкладу, нормування робочого часу, 

проведення атестацiї робочих мiсць, планування та аналiз трудових показникiв структурних 

пiдроздiлiв комбiнату, складання державної статистичної та внутрiшньої управлiнської звiтностi за 

трудовими показниками, органiзацiя робiт зi застосування дисциплiнарних стягнень та додаткових 

заходiв до порушникiв трудової дисциплiни на комбiнатi; 

- санаторiй-профiлакторiй 

функцiональне призначення: оздоровлення робiтникiв комбiнату; 

- господарський цех 

функцiональне призначення: утримання та ремонт будiвель та споруд, систем електропостачання, 

вентиляцiї, центрального опалення та санiтарно-технiчного стану територiї соцiально-культурних 
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об’єктiв комбiнату вiдповiдно вимогам санiтарних норм та правил; 

- управлiння внутрiшнiх комунiкацiй (УВК) 

функцiональне призначення: формування та реалiзацiя комунiкацiйної полiтики комбiнату, 

органiзацiя робiт з колективного договору, корпоративних заходiв, пiдготовка матерiалiв та 

документацiї для нагородження та заохочень робiтникiв, розробка нормативних документiв, 

регламентуючих соцiальнi гарантiї та пiльги, пiдтримка зв’язку з громадськими органiзацiями, 

органiзацiя роботи музею; 

- служба безпеки (СБ) 

функцiональне призначення: забезпечення збереження матерiальних, фiнансових та 

iнтелектуальних цiнностей комбiнату, захист виробничих та комерцiйних iнтересiв, протидiя 

можливим негативним дiям, що можуть загрожувати економiчнiй безпецi комбiнату, охорона 

об’єктiв комбiнату; 

- юридичне управлiння (ЮУ) 

функцiональне призначення: правове забезпечення дiяльностi комбiнату та системи 

корпоративного управлiння; 

- юридичний вiддiл 

функцiональне призначення: органiзацiя правової роботи на комбiнатi, захист прав та законних 

iнтересiв комбiнату, правове регулювання вiдношень, що складаються в процесi господарської 

дiяльностi комбiнату; 

- вiддiл розвитку корпоративних вiдносин (ВРКВ); 

функцiональне призначення: управлiння корпоративними фiнансами та активами, здiйснення 

контролю за дiяльнiстю господарських суб’єктiв, створених за участi капiталу комбiнату, 

пiдготовка документацiї з придбання або продажу корпоративних прав, робота з цiнними 

паперами, органiзацiя взаємодiї с державними органами; 

- управлiння справами адмiнiстрацiї (УСА) 

функцiональне призначення: органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi адмiнiстрацiї 

комбiнату вiдповiдно з iснуючими стандартами комбiнату, органiзацiя бiзнес-поїздок; 

- вiддiл безперервного вдосконалення; 

функцiональне призначення: розробка та реалiзацiя системи безперервного вдосконалення 

ефективностi бiзнес-процесiв для пiдвищення конкурентоспроможностi та клiєнтоорiєнтованостi 

комбiнату; 

- спецiальний вiддiл (Спецвiддiл) 

функцiональне призначення: забезпечення мобiлiзацiйної готовностi комбiнату в умовах 

особливого перiоду та пiдготовка дозвiльних документiв для особливих робiт. 

 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв:  

Змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 2013 рiк:  

наказ № 20 тр вiд 20.03.2013 р.: 

- скасовано посаду: менеджер з реалiзацiї проекту УКО; 

наказ № 48 тр вiд 27.08.2013 р.: 

- скасовано посаду: перекладач 1 категорiї; 

наказ № 91 тр вiд 20.12.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiли: управлiння охорони працi та промислової безпеки, штаб цивiльної оборони 

та пожежної безпеки; 

наказ № 92 тр вiд 23.12.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: офiс з управлiння проектами. 

Змiнено структуру служби директора з виробництва: 

наказ № 34 тр вiд 26.06.2013 р.: 

- скасовано посади: заступник директора зi сталеплавильного виробництва, заступник директора з 

прокатного виробництва; 

- змiнено адмiнiстративне пiдпорядкування пiдроздiлiв: цех конвертерний, вапно-випалювальний 

цех, цех товстолистовий, цех обтискний, цех рейкобалковий, великосортний прокатний цех, цех 

рейкових скрiплень (пiдпорядковано директору з виробництва); 
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наказ № 64 тр вiд 17.10.2013 р.: 

- скасовано посаду: головний iнженер з коксохiмiчного виробництва; 

наказ № 68 тр вiд 29.10.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiли: цех уловлювання, цех сiркоочищення; 

- створено пiдроздiл: цех уловлювання та сiркоочищення; 

наказ № 73 тр вiд 06.11.2013 р.: 

- скасовано посаду: заступник директора з аглодоменого виробництва; 

- змiнено адмiнiстративне пiдпорядкування пiдроздiлiв: доменний цех, цех переробки 

металургiйних шлакiв (пiдпорядковано директору з виробництва); 

наказ № 75 тр вiд 11.11.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: цех агломерацiї. 

Змiнено структуру служби директора з iнжинiрингу: 

наказ № 7 тр вiд 01.02.2013 р.: 

- скасовано посаду: помiчник директора з iнжинiрингу; 

наказ № 29 тр вiд 26.04.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiли: цех ремонту електричного устаткування, цех ремонту металургiйного 

устаткування i споруд, цех енергоремонтний; 

- створено пiдроздiл: цех ремонту металургiйного устаткування; 

наказ № 37 тр вiд 10.07.2013 р.: 

- створено пiдроздiл: цех обслуговування та ремонтiв устаткування прокатного виробництва; 

наказ № 53 тр вiд 12.08.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiли: ремонтно-механiчне управлiння; цех ремонтно-механiчний-2; цех ремонту 

металургiйного обладнання-2; цех механозбиральний; цех ливарний; 

наказ № 74 тр вiд 08.11.2013 р.: 

- скасовано посади: директор з ремонтiв, заступник директора з економiки ремонтiв; 

- скасовано пiдроздiли: управлiння з технологiї ремонтiв, вiддiл монiторингу устаткування, 

управлiння виробництва ремонтiв, вiддiл економiчного аналiзу ремонтiв, вiддiл кошторисно-

договiрної роботи; 

- створено посаду: заступник директора з ремонтiв; 

- створено пiдроздiли: управлiння з надiйностi, центральна лабораторiя технiчної дiагностики та 

монiторингу устаткування, управлiння планування ремонтiв, сервiсний центр; 

наказ № 91 тр вiд 20.12.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: управлiння захисту навколишнього середовища; 

наказ № 92 тр вiд 23.12.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: iнвестицiйне управлiння. 

Змiнено структуру служби директора з технологiї та якостi: 

наказ № 26 тр вiд 28.03.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: управлiння контролю якостi; 

- створено пiдроздiл: вiддiл технiчного контролю; 

наказ № 51 тр вiд 06.08.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: лабораторiя коксохiмiчного виробництва. 

Змiнено структуру служби директора з персоналу та адмiнiстрацiї: 

наказ № 35 тр вiд 26.06.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiли: управлiння корпоративних комунiкацiй, вiддiл iз взаємодiї з персоналом; 

- створено пiдроздiл: управлiння внутрiшнiх комунiкацiй. 

Змiнено структуру служби директора з капiтального будiвництва: 

наказ № 82 тр вiд 29.11.2013 р.: 

- скасовано пiдроздiл: управлiння капiтального будiвництва; 

- створено пiдроздiли: вiддiл органiзацiї робiт на об’єктах капiтального будiвництва, вiддiл 

забезпечення об’єктiв капiтального будiвництва, вiддiл розрахункiв та договорiв капiтального 

будiвництва, технiчний вiддiл об’єктiв капiтального будiвництва; 

наказ № 92 тр вiд 23.12.2013 р.: 

- скасовано посаду: директор з капiтального будiвництва; 
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- змiнено адмiнiстративне пiдпорядкування пiдроздiлiв: вiддiл органiзацiї робiт на об’єктах 

капiтального будiвництва, вiддiл забезпечення об’єктiв капiтального будiвництва, вiддiл 

розрахункiв та договорiв капiтального будiвництва, технiчний вiддiл об’єктiв капiтального 

будiвництва (пiдпорядковано директору з капiтального будiвництва та iнвестицiй). 

Створено службу директора з капiтального будiвництва та iнвестицiй: 

наказ № 92 тр вiд 23.12.2013 р.: 

- створено посаду: директор з капiтального будiвництва та iнвестицiй; 

- створено пiдроздiли: вiддiл з управлiння проектами та iнвестицiйному аналiзу, проектна група. 

Створено службу директора з охорони працi, промислової безпеки та екологiї: 

наказ № 91 тр вiд 20.12.2013 р.: 

- створено посаду: директор з охорони працi, промислової безпеки та екологiї; 

- створено пiдроздiли: вiддiл охорони працi, вiддiл з роботи з пiдрядними органiзацiями, вiддiл 

лiнiйного контролю охорони працi, вiддiл промислової безпеки, вiддiл цивiльного захисту, 

пожежної безпеки та техногенної безпеки, вiддiл охорони навколишнього середовища; 

- змiнено адмiнiстративне пiдпорядкування пiдроздiлу газорятувальної станцiї (пiдпорядковано 

директору з охорони працi, промислової безпеки та екологiї). 

Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку: 

Санаторiй-профiлакторiй «Азовсталець» є самостiйним структурним пiдроздiлом комбiнату. 

Безпосереднє керiвництво пiдроздiлом здiйснює головний лiкар санаторiю - профiлакторiю. 

Санаторiй-профiлакторiй «Азовсталець» має вiдокремлений баланс, рахунки в установах банкiв, 

круглу печатку iз своєю назвою та штампи. 

Санаторiй-профiлакторiй «Азовсталець» розташований за адресою: Україна, 87541, мiсто 

Марiуполь, вул. Виноградна, 29. 

Мета дiяльностi: протирецидивне лiкування та оздоровлення осiб, застрахованих у Фондi 

соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi (надалi Фонд), членiв їх сiмей, у тому 

числi дiтей з 4-рiчного вiку. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), чисельнiсть працiвникiв, 

якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), фонду оплати працi. Крiм 

того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення 

вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення 

рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента; належнiсть емiтента до будь-

яких об'єднань пiдприємств, найменування та мiсцезнаходження об'єднання, зазначаються опис 

дiяльностi об'єднання, функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об'єднаннi, позицiї 

емiтента в структурi об'єднання. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2013 р. складає 12 350 

осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом в 2013 р. 

складає 9 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на кiнець 

звiтного перiоду 31.12.2013 р. складає 9 осiб. 

Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв санаторiя-профiлакторiя «Азовсталець» на кiнець 

звiтного перiоду 31.12.2013 р. складає 4 особи. 

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2013 рiк складає 777 012,6 тис. грн.  

Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення 

вiдносно попереднього року. 

Причини збiльшення фонду оплати працi в 2013 р. к 2012 р.: 

1) збiльшення заробiтної плати з квiтня 2013 р. 

2) збiльшення середньооблiкової численностi в 2013 г. (+268 осiб. к 2012 р.) 

Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 
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працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 

потребам комбiнату 

Чисельнiсть персоналу комбiнату на 31.12.2013 р. склала 12188 осiб, у т. ч. жiнок – 31,5%.  

Середнiй вiк працюючих на комбiнатi в 2013 роцi склав 39,02 року, що є оптимальним 

спiввiдношенням для металургiї (в тому числi: чоловiки – 38,17 рокiв, жiнки – 40,86 рокiв). 

На пiдприємствi дiють стандарти, якi регулюють процедури оцiнки персоналу та пiдбор персоналу 

на посади керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв. 

З метою пiдвищення якостi вiдбору персоналу дiє процедура тестування персоналу при прийомi на 

комбiнат нових спiвробiтникiв i переведеннi працiвникiв на посади керiвникiв та спецiалiстiв. 

Забезпеченiсть персоналом: 

Категорiя персоналу // 2012 р. (осiб) //2013 р. (осiб)//Факт до попереднього року (%) 

Всього://12307 осiб// 12188 осiб// 99%. 

Працiвники//9338 осiб// 9426 осiб// 101%. 

Службовцi// 18 осiб// 13 осiб// 72%. 

Керiвники //1291 осiб// 1154 осiб// 89%. 

Фахiвцi// 1660 осiб// 1595 осiб// 96%. 

Розподiл працiвникiв за освiтнiми рiвнями:  

Рiвень освiти //Кiлькiсть, осiб// Доля, %. 

Неповна вища освiта// 11 осiб// 0.09%. 

Базова вища освiта// 206 осiб// 1.69%. 

Повна вища освiта// 3605 осiб// 29.58%. 

Середньо - спецiальна освiта// 2861 осiб// 23.47%. 

Середня освiта // 5268 осiб// 43.22%. 

Неповна середня освiта// 237 осiб// 1.94%. 

Всього: //12188 осiб// 100.00%. 

Програми пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв  

З 2012 р. стартувала програма «ДНК - менеджмент», що складається з п'яти тематичних модулiв: 

1 - «Установчий семiнар» - включає в себе вивчення стратегiї компанiї, цiнностi та ролi керiвника 

в досягненнi цiлей 

2 - «Основи економiки та фiнансiв» - спрямована на пiдвищення фiнансової грамотностi 

керiвникiв при прийняттi управлiнських рiшень; 

3 - «Основи бережливого пiдприємства» - нацiлена навчити застосовувати принципи бережливого 

виробництва, виявляти i реалiзовувати потенцiал компанiї; 

4 - «Цiлепокладання i КПЕ» - пiдвищення якостi та ефективностi впливу на пiдлеглих; 

5 - «Ефективна комунiкацiя» - формування ефективних комунiкацiйних навичок у менеджерiв 

компанiї. 

Програма не є разовою акцiєю i проводиться для всього молодшого та старшого менеджменту, а 

також для кадрового резерву, послiдовно всi модулi. Усi новопризначенi керiвники проходять 

навчання з першого модуля. 

Також для всього молодшого та старшого менеджменту проводяться тренiнги: «10 крокiв 

проведення нарад/зборiв» та «Iнструменти управлiння та розвитку персоналу». 

В рамках впровадження «Програми розвитку системи Охорони здоров'я на ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» з 21.06.2012 р. був вiдкритий навчальний клас для проведення тренiнгiв з надання 

першої медичної допомоги при нещасних випадках в умовах виробництва. Клас оснащений 

сучасним обладнання, макетами, тренажерами. 

  

Iнформацiя про входження емiтента до об'єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, 

консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-

промислових груп, холдингових компанiй тощо).  

 

Українська Асоцiацiя сталеплавильникiв.  
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Мiсцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк-17, пров. Вятський, 2а.  

Українськая Асоцiацiя сталеплавильникiв була створена 23.07.1998р.  

Мета створення - сприяння розвитку, органiзацiї i виконанню робiт по пiдвищенню технiко-

економiчного рiвня сталеплавильного i сумiжних з ним виробництв шляхом органiзацiї i 

виконання робiт по вдосконаленню дiючих i розробцi нових технологiй, модернiзацiя агрегатiв i 

устаткування, полiпшення екологiчної обстановки iз залученням нацiональних i зарубiжних 

фiнансових, технiчних i iнтелектуальних ресурсiв.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю сприяння розвитку, органiзацiї i виконанню робiт по 

пiдвищенню технiко-економiчного рiвня сталеплавильного i сумiжних з ним виробництв. ПАТ 

"МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 1998 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника .  

Засновники та члени Асоцiацiї мають право: брати участь в управлiннi справами Асоцiацiї; 

отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї; обiймати штатнi посади в Асоцiацiї й 

отримувати винагороду у виглядi заробiтної плати й премiї у вiдповiдностi до їхнього трудового 

внеску; у першочерговому порядку набувати продукцiю Асоцiацiї й користуватися її послугами.  

Засновники та члени Асоцiацiї забов’язанi: не розповсюджувати конференцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть Асоцiацiю; приймати активну трудову участь в дiяльностi Асоцiацiї; вносити додатковi 

внески у вiдповiдностi до рiшень Засiдання Колегiї; дотримуватись положень засновницьких 

документiв; всебiчно сприяти розвитку Асоцiацiї в її дiяльностi.  

 

Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї  

Мiсцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, пров. Музейний,10.  

Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї була заснована 09.08.98р. Мета створення - 

розробка та органiзацiя перспективних програм щодо розвитку галузi, врегулювання 

взаємовiдносин мiж пiдприємствами галузi, всебiчне вивчення та практичне вирiшення питань 

пошука та наповнення зовнiшних ринкiв продукцiєю вiтчизняного виробництва, сприяння 

технiчному прогресу, розширення дiючих та освоєння нових ринкiв збуту продукцiї чорної 

металургiї. Пiдвищення ефективностi виробництва, розширення внутрiшнiх i зовнiшнiх ринкiв 

збуту продукцiї, органiзацiя участi вiтчизняних виробникiв в мiжнародних тендерах, органiзацiя i 

проведення виставок, семiнарiв, конференцiй, нацiлених на рекламу продукцiї i науково-технiчних 

досягнень, координацiя дiй виробникiв на зовнiшнiх ринках i т.п.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю освоєння нових ринкiв збуту продукцiї чорної 

металургiї. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 1998 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника.  

Члени Асоцiацiї мають право: обирати та бути обраними в керiвнi органи Асоцiацiї; вносити на 

розгляд керiвних органiв Асоцiацiї пропозицiї по вдосконаленню її дiяльностi та усуненню 

недолiкiв в роботi; брати участь у будь-якiй дiяльностi, яка ведеться пiд егiдою Асоцiацiї.  

Члени Асоцiацiї забов’язанi: дотримуватися умов Статуту; брати участь у дiяльностi та управлiннi 

Асоцiацiї у встановленому Статутом i Установчою Угодою порядку; утримуватись вiд дiяльностi, 

яка може заважати вирiшенню економiчних та iнших завдань учасникiв Асоцiацiї; своєчасно 

вносити внески та вiдрахування вiдповiдно до установчих документiв та рiшень органiв 

управлiння Асоцiацiї для забезпечення реалiзацiї завдань Асоцiацiї; не порушувати норм 

добросовiсної конкуренцiї, встановленої чинним законодавством; не розголошувати комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї та її Членiв.  

 

Асоцiацiя "Стандарт - СЕПРО".  

Мiсцезнаходження: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, площа Ленiна, 1, оф.241.  

Асоцiацiя зi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї гiрничо-металургiйного комплексу України 

"Стандарт-СЕПРО". Асоцiацiя заснована 27.12.2000р. з метою координацiї дiяльностi в галузi 

стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї продукцiї, що виробляється та споживаєтьсяна 

пiдприємствах та органiзацiях ГМК України, а також формування галузевої системи 
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стандартизацiї та метрологiї. Iнформацiйне обслуговування виробникiв i споживачiв 

металопродукцiї в питаннях стандартизацiї i метрологiї; правовий захист законних прав i iнтересiв 

членiв Асоцiацiї.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю координацiї дiяльностi в галузi стандартизацiї, 

сертифiкацiї та метрологiї продукцiї. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 2001 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника.  

Член Асоцiацiї має право: знайомитись зi Статутом Асоцiацiї; обирати та бути обраним до органiв 

Ради Асоцiацiї; вносити пропозицiї з удосконалення роботи Асоцiацiї; мати iнформацiю про стан 

свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у 

Асоцiацiї згiдно з порядком, визначеним Статутом.  

Член Асоцiацiї забов’язаний: щомiсяця або щокварталу за визначенням Ради Асоцiацiї сплачувати 

членськi внески; брати участь у роботi Асоцiацiї; виконувати вимоги Статуту, рiшення Загальних 

зборiв, Ради Асоцiацiї та Дирекцiї; своєю дiяльнiстю не завдавати збиткiв Асоцiацiї.  

 

Українська асоцiацiя виробникiв технiчних газiв "УА-СIГМА"  

Мiсцезнаходження: Україна, 65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул.Дворянска, 1/3  

Короткий опис дiяльностi Українська асоцiацiя виробникiв технiчних газiв "УА-СIГМА". 

Заснована 29 червня 2000 року. Напрями дiяльностi Асоцiацiї: Iнформацiйний i кадровий супровiд 

пiдприємств, що використовують технiчнi гази. Навчання, перепiдготовка i пiдвищення 

квалiфiкацiї IТР в областi криогенної i компресорної технiки; видання науково-технiчного i 

виробничого журналу,;проведення мiжнародних семiнарiв по проблемах ВРУ. Науково-технiчне 

забезпечення пiдприємств, що проводять або використовують продукти роздiлення повiтря i iншi 

технiчнi гази: розробка сучасних систем для виробництва технiчних газiв; пiдготовка пропозицiй 

по реконструкцiї або модернiзацiї дiючих ВРУ; створення програмних продуктiв  

Мотиви та строк участi емiтента – с цiллю iнформацiйного i кадрового супроводу пiдприємств, що 

використовують технiчнi гази та навчання, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв. 

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 2004 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника.  

Члени-учасники Асоцiацiї мають право: брати участь в управлiннi справами Асоцiацiї у порядку, 

визначеному Статутом i установчим договором Асоцiацiї; вносити пропозицiї щодо полiпшення 

дiяльностi Асоцiацiї; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї, її плани, програми, 

знайомитися з протоколами Загальних Зборiв; вимагати розгляду поставленого ними питання на 

Загальних Зборах, за умови, що питання було поставлене не пiзнiш, як за 25 днiв до початку 

Загальних Зборiв; на переважне отримання продукцiї (послуг), що виробляється Асоцiацiєю; 

призначати i вiдкликати представникiв на Загальнi Збори; вийти з Асоцiацiї у порядку, 

визначеному Статутом; отримувати у органiв управлiння Асоцiацiї iнформацiю про стан 

виконання рiшень Загальних Зборiв своїх пропозицiй; вносити пропозицiї до порядку денного 

Загальних Зборiв; звертатися до керiвникiв органiв Асоцiацiї з будь-яких питань, пов’язаних з її 

дiяльнiстю; бути засновниками (членами, учасниками) iнших об’єднань, пiдприємств та iнших 

юридичних осiб без будь-якої попередньої згоди Асоцiацiї; отримувати вiд Асоцiацiї 

консультативну, методичну, юридичну й iншу допомогу; користуватися прiоритетним правом 

обслуговування iнформацiйною базою Асоцiацiї, першочерговим правому частi в заходах, що 

проводяться асоцiацiєю; користуватися пiльгами, знижками i послугами, визначеними для Членiв-

учасникiв Асоцiацiї Загальними Зборами; користуватися на договiрних засадах послугами 

пiдприємств i органiзацiй, що створюються у рамках Асоцiацiї; використовувати на фiрмових 

бланках товарах, при наданi послуг, виконаннi робiт та в iнших випадках знак для товарiв i послуг 

Асоцiацiї за умови попереднього отримання дозволу Президента Асоцiацiї; передавати майно у 

постiйне або тимчасове користування Асоцiацiї за договорами найму (оренди), лiзингу, 

безоплатного користування та iншими цивiльно-правовими угодами; передавати майно у власнiсть 

Асоцiацiї.  

Члени-учасники Асоцiацiї забов’язанi: здiйснити вступнi внески у порядку, розмiрах i способами, 
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що визначенi у Статутi Асоцiацiї та вiдповiдних рiшень Загальних Зборiв; здiйснювати перiодичнi 

внески у порядку, розмiрах i способами, що визначенi у Статутi Асоцiацiї та вiдповiдних рiшень 

Загальних Зборiв; дотримуватись положень Статуту i нормативних актiв, прийнятих 

(затверджених) Асоцiацiєю, виконувати рiшення Асоцiацiї, прийнятi у межах її повноважень, 

визначених Статутом; брати участь у дiяльностi Асоцiацiї; сумлiнно сприяти досягненню цiлей i 

завдань Асоцiацiї; надавати iнформацiю, необхiдну для розв’язання питань, пов’язаних з 

дiяльностю Асоцiацiї; не розголошувати конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Асоцiацiї; 

виконувати прийнятi на себе у встановленому порядку забов’язання щодо Асоцiацiї; утримуватися 

вiд будь-якої дiяльностi, яка може ускладнити розв’язання господарських завдань i завдати 

майнової або iншої шкоди Асоцiацiї.  

Iнформацiя щодо мiж групових продажiв товарiв (робiт, послуг), їх цiна та загальний обсяг - 

iнформацiєю не володiємо.  

 

Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту "Укрвiдтранс"  

Мiсцезнаходження: Україна,49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.  

Короткий опис дiяльностi Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту "Укрвiдтранс". 

Заснована 16 грудня 2003 року. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї є: Координацiя та 

консолiдацiя зусиль членiв Асоцiацiї для вирiшення проблем професiйної дiяльностi вiдомчого 

транспорту, що являють спiльний iнтерес, без права втручання в їх виробничу i комерцiйну 

дiяльнiсть та прийняття управлiнських рiшень.  

Мотиви та строк участi емiтента –с цiллю колективного захисту iнтересiв по питанням правового 

урегулювання роботи залiзничного транспорту. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 

2003 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника.  

Учасники Асоцiацiї мають право: брати участь в управлiннi справами Асоцiацiї; вносити 

пропозицiї з удосконалення роботи Асоцiацiї; вийти в установленому порядку з Асоцiацiї; 

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї та пояснення з питань,пов’язаних з дiяльнiстю 

Асоцiацiї.  

Учасники Асоцiацiї забов’язанi вносити наступнi майновi внески: вступнi внески; членськi внески; 

цiльовi внески; iншi внески, що необхiднi для виконання статутних завдань Асоцiацiї.  

Iнформацiя щодо мiж групових продажiв товарiв (робiт, послуг), їх цiна та загальний обсяг - 

iнформацiєю не володiємо.  

 

Всеукраїнська громадська органiзацiя Українська Асоцiацiя якостi  

Мiсцезнаходження: Україна, 02002, м.Київ, вул. Микiльського-Слобiдська, буд. 6Д, офiс.  

Короткий опис дiяльностi Всеукраїнська громадська органiзацiя Українська асоцiацiя якостi. 

Заснована у 1989 роцi. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї формування громадської думки i 

полiтики у сферi якостi.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю отримувати на пiльгових умовах комплекс 

високопрофесiйних послуг з метою формування позитивного iмiджу й пiдвищенню 

конкурентоспроможностi на мiжнародному рiвнi. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоцiацiї з 

1996 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника.  

Члени Асоцiацiї мають право: брати участь у роботi керiвних органiв Асоцiацiї; обирати i бути 

обраними до органiв, створених Асоцiацiєю; брати участь у конференцiях, семiнарах та iнших 

заходах, що органiзовуються та проводяться Асоцiацiєю на умовах, затверджених Бюро Правлiння 

або вiдповiдним структурним пiдроздiлом Асоцiацiї, в межах своєї компетенцiї; користуватися 

пiдтримкою Асоцiацiї, а також усiма видами методичної, консультативної та iншої допомоги, яку 

може надати Асоцiацiя, на умовах, затверджених Бюро Правлiння; одержувати методичну та 

органiзацiйну допомогу в реалiзацiї проектiв, схвалених органами Асоцiацiї; обговорювати будь-

якi питання дiяльностi Асоцiацiї, вносити на розгляд Асоцiацiї пропозицiї щодо вдосконалення її 



53 

 

дiяльностi; одержувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї; публiкувати свої 

науковi працi на науковi статтi у виданнях Асоцiацiї на умовах, затверджених Бюро Правлiння; 

вносити пропозицiї про нагородження членiв Асоцiацiї; одержувати вiд Асоцiацiї допомогу щодо 

захисту своїх законних прав та iнтересiв на умовах затверджених Бюро Правлiння; вийти з 

Асоцiацiї в порядку та на умовах, передбачених Статутом.  

Члени Асоцiацiї зобов’язанi: дотримуватись вимог Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Асоцiацiї та виконувати рiшення Бюро Правлiння, iнших органiв Асоцiацiї, якi є обов’зковими для 

членiв Асоцiацiї та вiдповiдають чинному законодавству України; своєчасно сплачувати членськi 

внески у розмiрi та порядку, встановленому Правлiнням; брати активну участь у досягненнi цiлей 

та завдань Асоцiацiї, всiляко сприяти Асоцiацiї у її дiяльностi; не допускати дiй, що 

дискредитують Асоцiацiю; iнформувати органи Асоцiацiї про вiдомi їм факти, якi можуть 

вплинути на дiяльнiсть Асоцiацiї, а також про факти порушення Статуту; нести iншi обов’язки, 

передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Асоцiацiї.  

 

ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНСОРЦIУМ "Iнвестицiйно-металургiйний Союз"  

Мiсцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул.Панькiвська, 11.  

Короткий опис дiяльностi ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНСОРЦIУМ "Iнвестицiйно-

металургiйний Союз" створено 27.04.2004 року. Головною метою Консорцiуму є iнвестування 

промислового i банкiвського капiталу у корпоративнi права та виробничу дiяльнiсть промислових 

пiдприємств металургiйної i гiрничо-металургiйної галузi та отримання прибутку вiд цiєї 

дiяльностi. Також iнвестування промислового i банкiвського капiталу в iншi галузi промислового 

виробництва, а також в такi об'єкти iнвестицiйної дiяльностi як будь-яке майно, цiннi папери, 

корпоративнi права, цiльовi грошовi вклади, науково-технiчна продукцiя, iнтелектуальнi цiнностi, 

iншi об'єкти власностi, майновi права.  

Мотиви та строк участi емiтента - ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є учасником консорцiум з 2004 року.  

Частка участi - 25,9 %.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Консорцiуму.  

Права та обов'язки емiтента як учасника  

Учасники Консорцiуму мають право: приймати участь в управлiннi справами Консорцiуму в 

порядку, встановленому Статутом; одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Консорцiуму (на 

вимогу учасника Консорцiум забов’язаний надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiт 

про дiяльнiсть, протоколи Загальних зборiв учасникiв); вийти iз складу Консорцiуму або здiйснити 

вiдчуження своєї частки iншим особам; брати участь у розподiлi прибуткiв Консорцiуму та 

отримувати їх частку (дивiденди); мати iншi права, передбаченi Статутом та дiючим 

законодавством України.  

Учасники Консорцiуму забов’язанi: додержувати Статуту Консорцiуму; виконувати рiшення 

Загальних зборiв учасникiв, прийнятi згiдно з його компетенцiєю; вносити внески до Статутного 

капiталу Консорцiуму в розмiрах, порядку, способами, передбаченими Статутом та Загальними 

зборами учасникiв; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть Консорцiуму; нести iншi обов’язки, якщо це передбачено актами законодавства 

України та Статутом.  

Реализацiї продукцiї ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВОМУ КОНСОРЦIУМУ "Iнвестицiйно-

металургiйний Союз" не вiдбувалось.  

 

Українське товариство неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики  

Мiсцезнаходження: Україна, 03150, м.Київ-150, МСП, вул.Боженка, 11.  

Короткий опис дiяльностi Українське товариство неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики 

створене у 1990 роцi з метою консолiдацiї зусиль учених i виробничникiв, що працюють в галузi 

неруйнiвного контролю,обмiну iнформацiєю про тенденцiї розвитку неруйнiвного контролю та 

технiчної дiагностики, а також комплексного пiдвищення якостi та надiйностi промислової 

продукцiї та об'єктiв. Обмiн iнформацiєю, комплексне пiдвищення якостi i надiйностi промислової 

продукцiї i об'єктiв.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю комплексного пiдвищення якостi та надiйностi 
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промислової продукцiї та об'єктiв. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є колективним членом Товариства з 

2001 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - колективний член Товариства.  

Права та обов'язки емiтента як учасника  

Член Товариства має право: користуватись пiдтримкою Товариства в розширеннi масштабiв та 

форм своєї дiяльностi; брати участь в роботi громадських i госпрозрахункових творчих об’єднань, 

у зборах членiв Товариства, засiданнях комiсiй та секцiй, науково-технiчних конференцiях, 

семiнарах i нарадах, конкурсах та iнших заходах, що проводяться Товариством; одержувати 

допомогу в здiйсненнi своїх творчих iдей та пропозицiй, пiдвищеннi науково-технiчної 

квалiфiкацiї, вивченнi новiтнiх досягнень науки й технiки НКТД; обговорювати питання 

дiяльностi Товариства i вносити пропозицiї по вдосконаленню його роботи, звертатись до всiх 

органiв Товариства iз заявами, пропозицiями та запитами; одержувати вiд Товариства iнформацiю 

про науково-технiчнi заходи, консультацiї, експертизи, висновки й рекомендацiї:публiкувати у 

виданнях Товариства свої роботи;обирати та бути обраним до всiх органiв Товариства; 

добровiльно вийти з Товариства.  

Член Товариства забов’язаний: брати участь у роботi Товариства по здiйсненню його завдань; 

дотримуватись Статуту; сплачувати членськi внески.  

 

Екологiчна Асоцiацiя пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України «ЕКОМЕТ».  

Мiсцезнаходження Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул.Якова Самарського,5а.  

Короткий опис дiяльностi Екологiчна Асоцiацiя пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу 

України «ЕКОМЕТ» утворена вiдповiдно до Законiв України «Про пiдприємництво», «Про 

пiдприємства України», «Про господарськi товариства», «Про захист економiчної конкуренцiї», 

iнших актiв чинного законодавства України, за рiшенням засiдання Ради директорiв ВГО 

«Металургпром» (протокол вiд 11.04.02 № 21) та за рiшенням Установчих зборiв засновникiв 

(протокол Загальних зборiв вiд 18.О6.02р. №1).  

Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є: координацiя дiяльностi в галузi захисту навколишнього 

середовища вiд скидiв, викидiв та вiдходiв пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу 

України (ГМК); формування галузевих принципiв захисту навколишнього середовища вiд викидiв; 

сприяння впровадженню державних та мiжнародних стандартiв системи управлiння навколишнiм 

середовищем ДСТУISO-14000; методологiчне забезпечення пiдприємств iз питань захисту 

навколишнього середовища; вирiшення проблем захисту навколишнього середовища вiд скидiв, 

викидiв та вiдходiв, що мають мiсце в дiяльностi членiв Асоцiацiї, в тому числi за допомогою 

третейського суду; iнформацiйне обслуговування виробникiв та споживачiв iз питань захисту 

навколишнього середовища вiд викидiв; правовий захист законних прав та iнтересiв членiв 

Асоцiацiї.  

Основними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є: наукове обґрунтування, розробка, та проведення 

єдиної технiчної галузевої полiтики у сферi захисту навколишнього середовища вiд дiяльностi 

пiдприємств ГМК; координацiї дiяльностi в межах ГМК.  

Мотиви та строк участi емiтента – с цiллю вирiшення проблем захисту навколишнього середовища 

вiд скидiв, викидiв та вiдходiв. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" є учасником Асоцiацiї з 2007 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоцiацiї.  

Права та обов'язки емiтента як учасника  

Член Асоцiацiї має право: знайомитись зi Статутом Асоцiацiї; обирати та бути обраним до органiв 

Ради Асоцiацiї; вносити пропозицiї з удосконалення роботи Асоцiацiї; мати iнформацiю про стан 

свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у 

Асоцiацiї згiдно з порядком, визначеним Статутом.  

Член Асоцiацiї забов’язаний: своєчасно сплачувати членськi внески; суми внескiв, форми та 

порядок їх внесення регулюються Положенням про членство у Асоцiацiї, що затверджується 

Радою Асоцiацiї; брати участь у роботi Асоцiацiї; виконувати вимоги Статуту, рiшення Загальних 

зборiв, Ради Асоцiацiї та Дирекцiї; своєю дiяльнiстю не завдавати збиткiв Асоцiацiї.  

 

Об'єднання пiдприємств "Металургпром".  
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Мiсцезнаходження: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, площа Ленiна, 1.  

Короткий опис дiяльностi Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром", створене 18.01.95 

року. На засiданнi Ради директорiв Об'єднання (протокол № 32 вiд 23.05.06р.) була прийнята нова 

редакцiя Уставу Об'єднання. З 23.06.06р. Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром" 

перейменовано в Об'єднання пiдприємств "Металургпром". Мета дiяльностi - представництво та 

захист iнтересiв пiдприємств-учасникiв, створення найбiльш сприятливих умов господарювання, 

узгодження iнтересiв учасникiв у ринкових умовах. Задоволення поточних потреб народного 

господарства в металопродукцiї на основi рацiонального використовування виробничих 

потужностей учасникiв об'єднання; оптимальне розмiщення на пiдприємствах державного 

замовлення, контракту i мiжвiдомчих ухвал i координацiя їх виконання; сприяння в рiшеннi 

питань iнвестицiйної i науково-технiчної дiяльностi по створенню нових високоефективних 

технологiй i т.п.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю представництва та захисту iнтересiв комбiнату, 

створенню найбiльш сприятливих умов господарювання, узгодженню iнтересiв комбiнату у 

ринкових умовах. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Об'єднання з 2000 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Об’єднання.  

Права та обов'язки емiтента як учасника  

Учасники Об’єднання мають право: приймати участь в керiвництвi справами Об’єднання при 

прийняттi будь-якого рiшення, пов’язаного з дiяльнiстю Об’єднання; отримувати будь-яку 

iнформацiю про дiяльнiсть Об’єднання.  

Учасник Об’єднання зобов’язаний: дотримуватись положень установчих документiв та внутрiшнiх 

нормативних актiв Об’єднання; своєчасно та в повному обсязi сплачувати членськi внески у 

розмiрi i порядку, затвердженими Радою директорiв Об’єднання; надавати Об’єднанню 

iнформацiю, необхiдну для вирiшення питань, пов’язаних з його дiяльнiстю; не розголошувати 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, що стала йому вiдомою у зв’язку з участю в 

Об’єднаннi.  

 

Донецька торговельно-промислова палата  

Мiсцезнаходження: Україна, 83007, м.Донецьк, пр.Київський, 87.  

Короткий опис дiяльностi Донецька торгово-промислова палата була заснована 04.04.95р. 

Головними видами дiяльностi є посередницькi послуги, реклама, виставки, зовнiшньоекономiчна 

дiяльнiсть та маркетинговi консультацiї.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю отримання послу, пов’язаних з дiяльнiстю по 

забезпеченню збиту продукцiї. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Донецької торгово-

промислової палата та торгово-промислової палати України з 1998 року.  

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - дiйсний член  

Права та обов'язки емiтента як учасника  

Член Палати має право: брати участь з правом вирiшального голосу у роботi Конференцiй, 

обирати в порядку, встановленому Президiєю Палати, делегатiв на Конференцiю Палати, а в 

порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатiв на 

з’їзд Торгово-промислової палати України; обирати и бути обраним до керiвних органiв Палати, а 

також Торгово-промислової палати України; виносити на розгляд Конференцiї, Ради, Президiї 

Палати, а також З’їзду, Ради i Президiї Торгово-промислової палати України пропозицiї по 

питанням, що входять у сферу дiяльностi вiдповiдної Палати i Торгово-промислової палати 

України; отримувати у Палатi i Торгово-промисловiй палатi України допомогу у вирiшеннi 

питань, що входять у сферу їх дiяльностi. Користуватися послугами Палати i торгово-промислової 

палати України в першочерговому порядку i на пiльгових умовах, якi визначаються їх керiвними 

органами i якi входять у сферу їх дiяльностi.  

Члени Палати забов’язанi: активно сприяти здiйсненню завдань i функцiй Палати; сплачувати 

вступнi та щорiчнi членськi внески; здiйснювати свою дiяльнiсть на принципах поваги до 

партнера, сумлiнностi i вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  

 

У звiтному перiодi ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не отримувало iнформацiї про припинення участi в 
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об'єднаннi пiдприємств.  

  

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, 

при цьому вказуються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий 

фiнансовий результат за звiтний рiк по кожному виду спiльної дiяльностi. 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, 

органiзацiями. 

  

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

перiоду, умови та результати цих пропозицiй. 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з боку третiх осiб у звiтному 2013 роцi 

не надходили. 

  

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, 

метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).  

Метод нарахування амортизацiї 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно з термiнами 

корисної служби, встановленим технiчним персоналом Компанiї. 

Використання прямолiнiйного методу припускає, що економiчнi вигоди вiд використання 

основного засобу розподiляються рiвномiрно в кожен перiод нарахування амортизацiї. 

Нарахування амортизацiї на придбаний актив розпочинається з наступного мiсяця з моменту 

введення активу в експлуатацiю. 

На об'єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя у 

розмiрi 100% у момент їх введення в експлуатацiю.  

Метод оцiнки вартостi запасiв 

Запаси визнаються Компанiєю, якщо вони належать їй i: 

- iснує велика можливiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому; 

- вартiсть може бути достовiрно оцiнена. 

Запаси в обов'язковому порядку повиннi оцiнюватися по найменшiй з двох величин:  

- Собiвартостi; 

- Чистiй цiнi продажу. 

Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, 

понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їх справжнього знаходження i стану. 

Компанiя при вибуттi запасiв використовує метод середньозваженої вартостi. 

При використаннi середньозваженого методу, вартiсть одиницi запасiв визначається як 

середньозважена вiд вартостi аналогiчних взаємозамiнних запасiв на початок перiоду i вартостi 

придбання або виробництва цих запасiв упродовж перiоду. 

Компанiя використовує один i той же метод оцiнки для усiх одиниць запасiв, якi мають однакове 

призначення i однаковi умови використання. 

Облiк знецiнення запасiв 

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси зменшилася у 

зв'язку з їх ушкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. 

Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваною, якщо збiльшилися можливi 

витрати на завершення або на здiйснення продажу. 

У цих випадках Компанiя робить знецiнення нелiквiдних, неходових i застарiлих запасiв до чистої 

цiни продажу на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв 

вiдбувається як нарахування резерву на товарно-матерiальнi запаси. 

Знецiнення запасiв здiйснюється у кожному звiтному перiодi. У випадку якщо обставини, що 

викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не iснують, резерв на знецiнення списується. 

Метод облiку i оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй 
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Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi та початково 

визнаються за собiвартiстю.. 

Iнвестицiї в капiтал компанiй, якi не є дочiрнiми компанiями, i не враховуються по методу участi в 

капiталi, можуть враховуватися за собiвартiстю, якщо справедливу вартiсть iнвестицiї неможливо 

достовiрно визначити. 

  

Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких 

емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва (у 

натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, суму виручки, iнформацiя про 

загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв, перспективнiсть 

виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. 

Обсяг реалiзованої продукцiї (стр.2000 ф.2) за основними видами продукцiї (товари, роботи, 

послуги), за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу з початку року 

(2013р.):  

 

1) Реалiзацiя неперервно литих слябiв: 

- у натуральнiй формi 2 437 тис. тн,  

- сума виручки – 8 861 531 тис. грн.,  

- у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 42,44%,  

- середньореалiзацiйнi цiни (грн/тн без ПДВ) – 3 636. 

 

2) Реалiзацiя листових гарячекатаних i холоднокатаних виробiв з нелегованої та легованої сталi:  

- у натуральнiй формi 863 тис. тн,  

- сума виручки – 4 370 198 тис. грн.,  

- у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 20,93% ,  

- середньореалiзацiйнi цiни (грн/тн без ПДВ) – 5 063.  

 

3) Реалiзацiя сортового та фасонного прокату (в т.ч. кулi та деталi для залiзничних колiй):  

- у натуральнiй формi 656 тис. тн.,  

- сума виручки – 3 824 969 тис. грн.,  

- у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 18,32%,  

- середньореалiзацiйнi цiни (грн/тн без ПДВ) – 5 832. 

4) Реалiзацiя рейок:  

- у натуральнiй формi 285 тис. тн.,  

- сума виручки – 2 577 883 тис. грн.,  

- у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 12,34%,  

- середньореалiзацiйнi цiни (грн/тн без ПДВ) – 9 031. 

Iнформацiя про загальну суму експорту, виходячи з країни призначення товару з початку року 

(2013р.):  

 

Загальна сума експорту складає 9 539 435 тис. грн.  

Частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 45,68 %.  

Iнформацiя про основнi країни, де реалiзовувалась продукцiя емiтента з початку року (2013р.):  

 

Обсяг реалiзацiї у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї: в Українi склав 54,32 %. 

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) за основними видами продукцiї: 

1) Обсяг виробництва неперервно литих слябiв (включаючи товарнi сляби та сляби для 

подальшого виробництва листових гарячекатаних i холоднокатаних виробiв з нелегованої та 

легованої сталi): 

- у натуральному виразi 3 427 тис. тн,; 

- у грошовому виразi 14 028 496 тис. грн. 

2) Обсяг виробництва листових гарячекатаних i холоднокатаних виробiв з нелегованої та 



58 

 

легованої сталi: 

- у натуральнiй виразi – 879 тис. тн.; 

- у грошовому виразi – 4 949 190 тис. грн.  

3) Обсяг виробництва сортового та фасонного прокату (в т.ч. кулi та деталi для залiзничних колiй): 

- у натуральнiй виразi – 679 тис. тн.; 

- у грошовому виразi – 3 989 350 тис. грн.  

4) Обсяг виробництва рейок: 

- у натуральнiй виразi – 298 тис. тн.; 

- у грошовому виразi –1 883 456 тис. грн.  

 

Залежностi вiд сезонних змiн немає. 

 

Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; основнi ризики в дiяльностi емiтента, 

заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та 

ринкiв збуту. 

Основний ринок збуту продукцiї емiтента - внутрiшнiй ринок. Обсяг реалiзацiї у вiдсотках до всiєї 

реалiзованої продукцiї в Українi склав 54,3%. 

Другим за обсягами продажiв, близько 20%, у 2013 р був Європейський ринок. Близько 9% 

продукцiї було реалiзовано на ринку Росiйської Федерацiї. 

Основними клiєнтами емiтента в 2013 р були: 

1) ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" – продано 26,16%, у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї в 

2013 р.  

2) METINVEST INTERNATIONAL S.A. – продано 26,01 %, у вiдсотках до всiєї реалiзованої 

продукцiї в 2013  

3) ПАТ "Пiвнiчний ГЗК" – продано 16,95% у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї в 2013 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента: 

Конкурентоспроможнiсть: 

Емiтент знаходиться в жорсткому конкурентному середовищi в сегментi основних видiв продукцiї 

(сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. Свiтовий ринок металопродукцiї 

знаходиться пiд тиском економiчної i полiтичної нестабiльностi в Європi, країнах Близького Сходу 

та Пiвнiчної Африки. Темпи зростання споживання сталi сповiльнюються. При цьому 

посилюється конкурентна боротьба виробникiв, особливо за свої внутрiшнi ринки (Iталiя, Схiдна 

Європа, США), що змушує канали збуту продукцiї комбiнату в певних випадках переходити до 

тактики цiнової конкуренцiї. У нормальних умовах ринку конкурентна перевага досягається 

довгостроковим клiєнтським сервiсом, продуктовим портфелем пiдприємства i цiновими 

iнструментами, особливо в сегментi продукцiї низького передiлу (сляб). 

Комерцiйнi ризики, - тобто загроза виникнення ситуацiї, коли несприятлива змiна зовнiшнього 

середовища, цiнової кон'юнктури ринкiв, динамiки попиту, виходу на ринок нових гравцiв i 

конкурентiв, може мати несприятливий вплив на фiнансовi показники продажiв i дiяльнiсть 

компанiї в цiлому. При цьому, найбiльш iстотними ризиками для компанiї є ризики несприятливої 

змiни цiн i скорочення попиту на напiвфабрикати з боку споживачiв. З метою мiнiмiзацiї даних 

ризикiв, компанiя проводить вiдповiдну стратегiю продажiв, спрямовану на укладення 

довгострокових угод з ключовими клiєнтами, що забезпечує бiльшу частину виручки. Крiм того, 

стратегiя продажiв спрямована на диверсифiкацiю географiчних ринкiв збуту i забезпечення 

стiйкої клiєнтської бази. 

Рiвень ризикiв, пов'язаних з виходом нових гравцiв на внутрiшнiй ринок, служба продажу оцiнює 

як низький. У середньостроковiй перспективi (3-5 рокiв) на територiї України не плануються до 

введення новi металургiйнi заводи (greenfield). Зростання пропозицiї прокату може бути досягнуто 

за рахунок розширення iснуючих потужностей та їх модернiзацiї, проте данi проекти не повиннi 

вчинити iстотного впливу на спiввiдношення попиту та пропозицiї на внутрiшньому ринку. 

В цiлому, рiвень управлiння комерцiйними ризиками (система аналiзу ринкiв збуту продукцiї, 

довгостроковi контракти i вiдносини з ключовими клiєнтами та iн..) дозволяє частково їх 

мiнiмiзувати та / або забезпечити їх монiторинг.  
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Структура продажiв за видами продукцiї, за винятком сегмента товарних напiвфабрикатiв, є 

досить диверсифiкованою. Комбiнат володiє унiкальним товстолистовом станом «3600», що 

дозволяє виробляти широкий спектр г / к листового прокату, включаючи штрипсовi марки сталi, 

якi вiдповiдають мiжнародним стандартам i мають широку географiю продажiв. Також, продукцiя 

сортопрокатного виробництва - швелера, балки, спецiальнi профiлi для вагонобудування, гiрничо-

металургiйної промисловостi та iн. користуються пiдвищеним попитом на внутрiшньому ринку, 

країнах СНД i РФ. В цiлому, структура продажiв листовой i сортовой продукцiї досить 

диверсифiкована за географiчною i продуктовою ознакою, що дозволяє стабiльно завантажувати 

виробничi потужностi цехiв комбiнату. 

 

Iнформацiя про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент. 

Вся продукцiя емiтента реалiзується на локальних та зарубiжних ринках через збутову мережу 

ТОВ «Метiнвест Холдинг» 

Пiдприємства Групи Метiнвест виробляють широкий перелiк продукцiї: вiд металургiйної 

сировини (доменний кокс, залiзорудний концентрат, окатишi) i широкого сортаменту продукцiї 

коксохiмiчних пiдприємств - до високоякiсного металопрокату i труб. 

Група Метiнвест експортує значну частину своєї продукцiї бiльш нiж 1000 споживачiв у 75 

країнах свiту за допомогою розвинутої мiжнародної збутової мережi, що покриває бiльшiсть 

ключових регiональних сегментiв ринку. 

Metinvest International SA 

Metinvest International SA-знаходиться в Женевi (Швейцарiя) i є мiжнародним каналом збуту 

Групи Метiнвест. Вiдповiдає за експортнi продажi напiвфабрикатiв i готової металопродукцiї 

пiдприємств Групи Метiнвест та iнших компанiй за межами України (крiм країн СНД). Компанiя 

має в своєму розпорядженнi представництвами та агентствами в 12 країнах свiту, якi входять у 

глобальну мережу продажiв i охоплюють всi регiони свiтового ринку. Зокрема, представництва 

компанiї розташованi в Стамбулi (Туреччина), Бейрутi (Лiван), Пекiнi (Китай), Оппеано (Iталiя), 

Санто-Домiнго (Домiнiканська Республiка), Белградi (Сербiя), Вiльнюсi (Литва), Сiнгапурi, Тунiсi, 

в ОАЕ (Дубаї), а також через уповноважених агентiв у Санто-Домiнго (Домiнiканська Республiка) 

i Торонто (Канада). 

"Метiнвест-Україна" 

"Метiнвест-Україна" - оптовий канал збуту Групи Метiнвест. Компанiя займається збутом 

продукцiї пiд брендом МЕТIНВЕСТ ® на ринках України та країн СНД вагонними нормами. 

Основними споживачами «Метiнвест-Україна» є провiднi пiдприємства важкого 

машинобудування, суднобудування, вагонобудування, гiрничо-металургiйного комплексу, 

метизної, трубної та вугiльної галузей, а також нацiональнi залiзницi Українi та СНД - це бiльше 

260 пiдприємств на внутрiшньому ринку i понад 140 пiдприємств країн ближнього зарубiжжя 

Метiнвест-СМЦ 

"Метiнвест-СМЦ" (мережа сервiсних металоцентрiв) - роздрiбний канал збуту служби продажiв 

Групи Метiнвест в Україну. Компанiя займається збутом продукцiї пiдприємств Групи Метiнвест 

та iнших пiдприємств України i країн СНД. На даний момент в мережi Метiнвест-СМЦ входять 17 

металоцентрiв у м. Київ, Донецьк, Марiуполь, Днiпропетровськ, Харкiв, Львiв, Кременчук, Кривий 

Рiг, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сiмферополь, Вiнниця, Тернопiль, Хмельницький та Iвано-

Франкiвськ. Сортамент продукцiї включає понад 1000 позицiй. 

Метiнвест Євразiя 

ТОВ «Метiнвест Євразiя» - оптовий i роздрiбний канал збуту Групи Метiнвест у Росiйськiй 

Федерацiї. Компанiя займається збутом продукцiї МК «Азовсталь», Єнакiївського металургiйного 

заводу, i iнших металургiйних комбiнатiв на росiйському ринку через мережу фiлiй, розташованих 

в Центральному, Пiвденному, Пiвнiчно-Кавказькому i Пiвнiчно-Захiдному округах РФ. 

 

Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн. 

Основнi види споживчої сировини та матерiалiв для потреб комбiнату – кокс, аглоруда, агломерат, 

залiзорудний концентрат, окатишi, вогнетривкi матерiали, феросплави, залiзо-стальний брухт, 

природний та доменний гази, електрична енергiя, мазут та iнше. 
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Основними постачальниками сировини та матерiалiв на комбiнат є пiдприємства гiрнично-

металургiйного комплексу на пiдставi прямих договорiв. 

Кокс доменний - ПАТ «Авдiївський КХЗ» м. Авдiївка (Україна) 

Динамiка цiн на кокс у 2013 року (базова цiна грн. без урахування приплат/знижок, залiзничного 

тарифу, ПДВ): 

Сiчень 2013 р. 1 734,48 грн. 

Грудень 2013 р 1 622,58 грн. 

Загальна кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, якi займають 

бiльш 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання 2013року – 4. 

За видами сировини: 

Найменування матерiалу/ Найменування виробника (країна) 

Залiзоруднi окатки - ПАТ "ПiвнГЗК" м. Кривий Рiг (Україна); 

Концентрат залiзорудний- ПАТ "IнГЗК", ПАТ "ПiвнГЗК" м. Кривий Рiг (Україна); 

Агломерат – ПАТ «ММК iменi Iллiча» м. Марiуполь (Україна). 

Динамiка цiн на основну сировину у 2013 роцi (базова цiна грн. без урахування приплат/знижок, 

залiзничного тарифу, ПДВ): 

Окатки(ПiвнГЗК) 

Сiчень - Березень 872,36 грн.; 

Квiтень - Червень 1 084,10 грн.; 

Липень - Вересень 923,69 грн.; 

Жовтень - Грудень 944,46 грн.; 

Конц-т (ПiвнГЗК) 

Березень 669,90 грн.; 

Квiтень - Червень 879,34 грн.; 

Липень - Вересень 724,74 грн.; 

Жовтень 743,31 грн.; 

Листопад - Грудень 743,31 грн.; 

 

Конц-т (IнГЗК) 

Сiчень - Лютий 680,13 грн.; 

Агломерат (ПАТ «ММК iменi Iллiча») 

Сiчень 869,20 грн.; 

Лютий - Березень 863,90 грн.; 

Квiтень - Травень 959,16 грн.; 

Червень 943,17 грн.; 

Липень 863,24 грн.; 

Серпень 879,23 грн.; 

Вересень 863,24 грн.; 

Жовтень 887,22 грн.; 

Листопад 903,21 грн.; 

Грудень 915,00 грн.. 

В цiлому на кiнець 2013 року цiна на сировину збiльшилась: окатки (ПiпнГЗК) на 8,26%; 

залiзорудний концентрат (ПiвнГЗК) на 10,96%; агломерат на 5,27%. 

 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку.  

В умовах свiтового падiння попиту на металопродукцiю емiтент разом з iншими металургiйними 

пiдприємствами України i свiту вимушений знижувати обсяги виробництва. У таких умовах, а 

також враховуючи високу конкуренцiю дешевої сталi з Китаю, Японiї i Тайваню, емiтент змiцнює 

своє положення на ринку за рахунок розширення сортаменту металопрокату, враховує змiни 

вимог покупцiв, з метою зниження собiвартостi та покращення фiнансового становища активiзує 

такi напрями, як енергозбереження, вдосконалення технологiчних процесiв, оптимiзацiя робочого 

капiталу. 
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На протязi 2013р. на комбiнатi розроблялися та впроваджувалися удосконаленi технологiчнi 

процеси з метою пiдвищення рiвня якостi продукцiї, що випускається, та пiдвищення її 

конкурентоспроможностi на внутрiшньому i свiтових ринках.  

Iснуючий рiвень технiчної оснащеностi конвертерного цеху комбiнату (системи автоматичного 

вiдсiчення шлаку фiрми "Siemens" на конвертерах, двi установки для позапiчної обробки сталi 

"кiвш-пiч" фiрми "VAI", двохпозицiйна установка ковшового вакуумування фiрми "VAI") 

дозволяє виробляти сляби з високими вимогами по вмiсту шкiдливих домiшок та неметалевих 

включень, широким дiапазоном за змiстом легуючих елементiв (V, Mo, Ti, Nb i т.д.). У 2013 р. в 

конвертерному цеху освоєно виробництво товарних слябiв рiзних геометричних розмiрiв бiльш 

нiж iз 30 нових марок сталей вiдповiдно до вимог замовникiв (ринок ЄС, країни Азiї). Успiшно 

проходило випробування технологiї виробництва слябiв з особливо низьковуглецевих марок 

сталей. 

У 2013 р. успiшно освоєно виробництво близько 50 нових видiв товстолистового прокату (новi 

марки сталi, новi товщини, листопрокатна продукцiя з пiдвищеними вимогами до механiчних 

властивостей, розширення використання технологiї термомеханiчної прокатки, термозмiцнення 

плити з пiдвищеними допусками по плосткостностi). У тому числi, освоєно виробництво 

наступних нових видiв товстолистового прокату: 

• для виготовлення зварних труб великого дiаметра (штрипс): 

- з сталi марок L415MB/L450MB в товщинах 20 мм та 25 мм вiдповiдно для проекту "C4Gas" 

(Францiя); 

- з сталi марки Х60MSO PSL2 за ANSI/API 5L в товщинах 20,6 мм та 22,2 мм (призначенням Iндiя) 

з вимогами на стiйкiсть до сiрководневої корозiї та водневого розтрiскування; 

- з сталi марки Х70M PSL1 в товщинах 30-40 мм (призначенням Туреччина); 

- з сталi марки BM (L245M) PSL2 в товщинах 9,5-17,5 мм (призначенням Саудiвська Аравiя); 

- з сталi марки Х80MO PSL2 за API 5L (призначенням Iндiя) з вимогами на стiйкiсть до 

сiрководневої корозiї та водневого розтрiскування; 

• суднового та конструкцiйного призначення: 

- з сталi марки S460М в товщинах до 50 мм для мостобудування, виготовлений методом 

термомеханiчної прокатки (призначенням Польща); 

- з сталi марки К56 в товщинах до 50 мм з пiдвищеними вимогами до ударної в'язкостi при 

негативних температурах (призначенням "БiлАЗ"); 

- з сталi марки S890Q в товщинах до 40 мм (призначенням Польща); 

- з сталi марки АБ2-М для суднобудування товщинами 10-20 мм; 

- з сталi марки S420М в товщинах до 50,8 мм; 

- з сталi марки КГН1А в товщинах до 50,8 мм; 

- з сталi марки 20К в товщинах бiльш 50 мм; 

Необхiдно окремо вiдзначити освоєння виробництва листового прокату шириною до 3300 мм в 

товщинах 10-16 мм (ранiше прокат вироблявся шириною до 3200 мм). 

Починаючи с 2011р. на ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" успiшно освоєно виробництво залiзничних 

рейок з конвертерної сталi (ранiше рейки вироблялися з мартенiвської сталi). Всi роботи з 

освоєння нових типiв рейок i полiпшенню якостi рейкової сталi проводяться у спiвпрацi з 

провiдними науковими органiзацiями у цiй галузi: ДП "УкрНТЦ "Енергосталь" (Україна, м. 

Харкiв), ВАТ "ВНДIЗТ" (РФ, м. Москва), ТОВ "НВП "ТЕК" (РФ, м. Томськ) та iншими. У 2012-

2013 рр. на комбiнатi освоєно виробництво нових типiв залiзничних рейок та поставленi спробнi 

партiї для "Укрзалiзницi": 

- рейок типу Р65 з сталi марки К76Ф, загартованих по поверхнi катання i бiчним граням – 8,4тис.т; 

- рейок типу UIC60 з сталi марки К76Ф, загартованих по поверхнi катання (у даний час 

вiдпрацьовується технологiя гарту бiчних граней) -3,028тис.т 

- рейок типу Р65 з сталi марки К76ФБ (додатково легованих нiобiєм) -0,441тис.т 

У 2013 р. на комбiнатi виробленi дослiднi партiї нових типiв рейкових скрiплень для 

"Укрзалiзницi": 

- накладки стиковi для рейок типу UIC 60: накладка UIC 60 (сертифiкат УкрСЕПРО); 

- накладки спецiальнi для iзолюючих високомiцних стикiв рейок типу Р65: 2СР 65Н; 
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Основнi напрямки розвитку сортового прокату – нова продукцiя для вагонобудiвного та 

гiрничодобувного секторiв. 

Роботи з освоєння нового сортаменту ведуться в тiснiй спiвпрацi з ДВНЗ "Приазовський 

державний технiчний унiверситет" (Україна, м. Марiуполь), ДП "Донецький вугiльний iнститут" 

(Україна, м. Донецьк) та iншими. Освоєно виробництво високомiцних профiлiв СВП22 та СВП27 

для крiплень гiрничих виробок з сталi 20Г2АФ (замiсть сталi 5 пс), що дозволяють знижувати 

металоємнiсть крiплення та збiльшувати термiн його експлуатацiї в шахтi. У 2013 роцi вироблено 

бiльш нiж 1,1тис.тт профiлiв СВП з нової марки сталi. 

У 2013 роцi виробленi та вiдвантаженi замовниковi спробнi партiї нових видiв сортової продукцiї: 

- квадратної заготовки 150 х 150мм та рiзаних безперервнолитих слябiв з сталi марки 

Св08Г1НМА; 

- куточка нерiвнополочного 200 х 125 х 16 мм з сталi 10ХСНД. 

Удосконалено технологiї виробництва: 

- успiшно вироблена спробна партiя мелючих куль дiаметром 80 мм 3 групи твердостi за ДСТУ, 

що прокатанi на станi "1040" (ранiше на цьому станi вироблялися тiльки кулi дiаметром понад 100 

мм); 

- розроблено новий хiмiчний склад марки сталi К2 для виробництва куль пiдвищеної 

зносостiйкостi дiаметром 40 мм (роботи тривають). 

 

Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента. 

Комбiнат «Азовсталь» знаходиться в жорсткому конкурентному середовищi в сегментi основних 

видiв продукцiї (сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. В звiтному перiодi 

посилилась конкурентна боротьба виробникiв, особливо за свої внутрiшнi ринки (Iталiя, Схiдна 

Європа, США), що змушує збутовi канали продукцiї емiтента в певних випадках переходити до 

тактики цiнової конкуренцiї. У нормальних умовах ринку конкурентна перевага досягається 

довгостроковим клiєнтським сервiсом, продуктовим портфелем пiдприємства та цiновими 

iнструментами, особливо в сегментi продукцiї низького передiлу (сляб). 

Основнi конкуренти на ринках збуту: 

1. Алчевський МК (України, IСД): сляби, лист 

2. Нижньотагiльський МК (Росiя, Євраз) рейки, сляби 

3. ЗСМК (Росiя, Євраз) сляби 

3. Новолипецький МК (НЛМК): сляби 

4. Череповецький МК (Северсталь): сляби 

5. Duferco (Iталiя, Duferco): лист 

6. Dunaferr (Угорщина, IСД): лист 

7. Vitkovice (Чехiя, Євраз): лист 

8. Severstal North America (США, Северсталь): лист 

9. Palini e Bertoli (Iталiя, Євраз): лист  

10. Marcegaglia (Iталiя, Marcegaglia): лист 

 

Перспективнi плани розвитку емiтента.  

Результати дiяльностi емiтента в майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд прогнозованих результатiв 

з причин змiни попиту на ринку металопродукцiї, зростання цiн на сировину та паливно-

енергетичнi ресурси, економiчний та полiтичний стан в країнi, можливими змiнами податкового 

законодавста та iнших факторiв зовнiшнього середовища. 

 

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у 

декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше 

вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк. 

Загальна кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, якi займають 

бiльш 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання 2013року – 4: 

Залiзоруднi окатки - ВАТ "ПiвнГЗК" м. Кривий Рiг (Україна); 
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Агломерат - ПАТ «ММК iм. Iл`iча»; 

Концентрат залiзорудний- ПАТ "IнГЗК", ВАТ "ПiвнГЗК" м. Кривий Рiг (Україна); 

Кокс доменний - ПАТ «Авдiївський КХЗ» м. Авдiївка (Україна) 

Протягом 2013 року змiни цiни на вищевказанi види сировини бiльше 10% не було. Всi вказанi 

основнi види сировини закуповуються в Українi. 

  

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. 

За останнi п`ять рокiв ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було придбано/переведено з категорiї «капiтальнi 

iнвестицiї» активiв (основних засобiв) на загальну суму 2 461 514 тис. грн., а саме:  

у 2009 роцi придбано активiв на суму 120 790 тис. грн. 

у 2010 роцi придбано активiв на суму 313 359 тис. грн. 

у 2011 роцi придбано активiв на суму 551 050 тис. грн. 

у 2012 роцi придбано активiв на суму 1 097 938 тис. грн. 

у 2013 роцi придбано активiв на суму 378 377 тис. грн. 

Загальна сума вiдчужених активiв (основних засобiв) в перiод з 2009-2013 роки, виходячи з 

первiсної вартостi активiв, склала 333 004 тис. грн. 

Загальна величина зносу цих активiв склала 124 649 тис. грн. 

Сума залишкової вартостi вiдчужених активiв за останнi п`ять рокiв склала 208 355 тис. грн.  

У 2009 роцi первiсної вартостi вiдчужених активiв – 17 235 тис. грн. величина зносу 9 232 тис. грн, 

залишкова вартiсть активiв склала 8 003 тис. грн. 

У 2010 роцi первiсної вартостi вiдчужених активiв – 13 458 тис. грн. величина зносу 3 224 тис. грн, 

залишкова вартiсть активiв склала 10 234 тис. грн. 

У 2011 роцi первiсної вартостi вiдчужених активiв – 155 055 тис. грн. величина зносу 57 626 тис. 

грн, залишкова вартiсть активiв склала 97 429 тис. грн. 

У 2012 роцi первiсної вартостi вiдчужених активiв – 42 500 тис. грн. величина зносу 28 110 тис. 

грн, залишкова вартiсть активiв склала 14 390 тис. грн. 

У 2013 роцi первiсної вартостi вiдчужених активiв – 104 756 тис. грн. величина зносу 26 457 тис. 

грн, залишкова вартiсть активiв склала 78 299 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 р. становить 10 493 354 тис. грн. 

Основнi засоби виробничого призначення становлять 10 492 244 тис. грн.  

Основнi засоби невиробничого призначення становлять 1 110 тис. грн. 

Iнформацiя про основнi вiдчуження активiв: 

У 2009 р.: 

Вибуло за рiк основних засобiв на суму 17 235 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 3 317 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 3 660 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби - 9 424 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 214 тис. грн.; 

- по групi багаторiчнi насадження – 83 тис. грн.; 

- по групi iншi основнi засоби - 7 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 4 тис. грн.; 

- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 526 тис. грн. 

У 2010 р.: 

Вибуло за рiк основних засобiв на суму 13 458 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 4 382 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 7 685 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби - 739 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 99 тис. грн.; 

- по групi багаторiчнi насадження – 0 тис. грн.; 

- по групi iншi основнi засоби - 0 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.; 
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- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 551 тис. грн. 

У 2011 р.: 

Вибуло за рiк основних засобiв на суму 155 055 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 5 965 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 37 877 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби - 110 228 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 177 тис. грн.; 

- по групi багаторiчнi насадження – 1 тис. грн.; 

- по групi iншi основнi засоби - 0 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 3 тис. грн.; 

- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 804тис. грн. 

У 2012 р.: 

Вибуло за рiк основних засобiв на суму 42 500 тис. грн., у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 6 520 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 35 696 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 284 тис. грн. 

У 2013 р.: 

Вибуло за рiк основних засобiв на суму 104 756 тис. грн., у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 14 795 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 89 539 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 422 тис. грн. 

 

Iнформацiя про основнi придбання/переведення з категорiї «капiтальнi iнвестицiї» активiв: 

У 2009 р.: 

Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 120 790 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 53 555 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 66 024 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби – 7 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 604 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 4 тис. грн.; 

- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 596 тис. грн. 

У 2009 роцi у зв'язку з обмеженим фiнансуванням реалiзацiя iнвестицiйних програм була 

призупинена. На комбiнатi проводилося погашення заборгованостей i зобов'язань за контрактами, 

укладеними в 2008 роцi. 

У 2010 р.: 

Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 313 359 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 32 959 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 271 425 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби – 7 492 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 579 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 4 тис. грн.; 

- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 900 тис. грн. 

У 2011 р.: 

Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 551 050 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 49 680 тис. грн.; 

- по групi машини та обладнання – 493 830 тис. грн.; 

- по групi транспортнi засоби – 3 514 тис. грн.; 

- по групi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 1 056 тис. грн.; 

- по групi бiблiотечнi фонди - 0 тис. грн.; 

- по групi iншi основнi засоби – 75 тис. грн.; 

- по групi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 2 895 тис. грн. 

У 2012 р.: 

Надiйшло/ переведено з категорiї «капiтальнi iнвестицiї» за рiк основних засобiв на суму 1 097 938 
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тис. грн., у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 274 200 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 803 315 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 20 423 тис. грн. 

У 2013 р.: 

Надiйшло/ переведено з категорiї «капiтальнi iнвестицiї» за рiк основних засобiв на суму 378 377 

тис. грн., у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 59 810 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 305 794 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 12 773 тис. грн. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж 

емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного 

боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з 

iншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його змiст, сума, 

пiдстава укладання та методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми 

правочину та за необхiдностi iнша iнформацiя. 

 

Договiр № 0103/11384/1 

Дата укладення: 15.08.2013  

Термiн дiї: до 31.12.2013  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" 

Предмет договору: реалiзацiя пластикових перепусток та послуги на продовження термiну дiї 

перепусток 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткових угод 

Пiдстава укладення: реалiзацiя перепусток та надання послуг 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється на пiдставi калькуцii собiвартостi  

виготовлення перепусток та надання послуг 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр № 0103/11382/3 

Дата укладення: 07.08.2013  

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" 

Предмет договору: реалiзацiя матерiальних цiнностей 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя матерiальних цiнностей 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється на пiдставi калькуляцii собiвартостi та 

iнших витрат 

на реалiзацiю матерiальних цiнностей 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр № 0103/11384 

Дата укладення: 15.08.2014  

Термiн дiї: до 31.12.2013  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" 

Предмет договору: реалiзацiя пластикових перепусток та надання послуг 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя пластикових перепусток та надання послуг 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється на пiдставi калькуцii собiвартостi  

виготовлення перепусток та надання послуг 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 
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Договiр № 103131/01 

Дата укладення: 28.05.2013  

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»  

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється вiдповiдно до плану вiдвантаження - 

форма П3А.  

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр № 103133/01 

Дата укладення: 28.05.2013 

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»  

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється вiдповiдно до плану вiдвантаження - 

форма П3А. 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр № 103142/01 

Дата укладення: 20.11.2013 

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»  

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється вiдповiдно до плану вiдвантаження - 

форма П3А. 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

 

Договiр № 1 А - 300 

Дата укладення: 13.11.2013 

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»  

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється вiдповiдно до плану вiдвантаження - 

форма П3А. 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр № MISA-AZ 01/2013 

Дата укладення: 23.09.2013 

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»  

Предмет договору: договiр на поставку сульфату амонiя 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя сульфату амонiя 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється вiдповiдно до плану вiдвантаження - 

форма П3А. 

Договiр було пiдписано у звiтному перiодi. 

Договiр: № MISA-AZOVSTAL 09-13B 

Дата укладання: 18.04.2013р 
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Термiн дiї: до 31.12.2014р 

Сторони договору: Продавець – Metinvest International S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Предмет договору: закупiвля коксiвного вугiлля 

Сума договору складається з суми всiх специфiкацiй: 34 446 550,00 USD (або 275 331 274,15 грн.) 

Пiдстава укладання та методика цiноутворення: тендер, контрактнi цiни узгоджуються у кожнiй 

специфiкацiї. 

Договiр: № 15 

Дата укладання: 29.08.2013р 

Термiн дiї: до 31.12.2014р 

Сторони договору: Продавець –ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ», Покупець – ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» 

Предмет договору: закупiвля матерiалiв i сировини 

Сума договору складається з суми специфiкацiї №1 вiд 10.10.2013р.: 50 814,61 грн без ПДВ.). 

Пiдстава укладання та методика цiноутворення: тендер, контрактнi цiни узгоджуються у 

специфiкацiї. 

Договiр: № 088М-183/48 

Дата укладання: 19.09.2013р 

Термiн дiї: до 31.12.2014р 

Сторони договору: Продавець –ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ», Покупець – ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» 

Предмет договору: закупiвля обладнання 

Сума договору складається з суми всiх специфiкацiй: 67 195 467,63 грн. без ПДВ. 

Пiдстава укладання та методика цiноутворення: тендер, контрактнi цiни узгоджуються у кожнiй 

специфiкацiї. 

Договiр: № 06/144/512 

Дата укладання: 28.10.2013р 

Термiн дiї: до 31.12.2013р 

Сторони договору: Продавець – Metinvest International S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Предмет договору: закупiвля куль сталевих молольних дiаметром 120 мм 

Сума договору складається з суми специфiкацiї: 49 117,63 USD (або 392 597,22 грн.) 

Пiдстава укладання та методика цiноутворення: тендер, контрактнi цiни узгоджуються у 

специфiкацiї. 

Iнформацiя про операцiї з афiлiйованими особами ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2013 

року:  

Емiтент взаємодiє з афiлiйованими особами на пiдставi укладених договорiв. Обсяги операцiй з 

афiлiйованими особами:  

1. «Metinvest International S.A.»:  

- характер вiдносин мiж емiтентом та афiлiйованою особою - юридична особа, яка володiє вiд 10 

та бiльше вiдсотками акцiй емiтента:  

- сума продажiв з урахуванням продажiв по договорам, по яким комбiнат виступає комiсiонером за 

2013 р. 11 287 012 542,42 грн, 

- аванси отриманi на 31.12.2013р. 0,00 грн.; 

- дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 356 461 397,32 грн. 

- надходження грошових коштiв за 2013р. 11 298 914 361,05 грн 

- сума закупiвель за 2013р. 104 788 858,28 грн.; 

- кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 104 788 858,28 грн.  

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIРМА МАРIТА»  

- характер вiдносин мiж емiтентом та афiлiйованою особою - юридична особа, в яких емiтент має 

iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi:  

- сума продажiв за 2013р. 296 954,34 грн.; 

- аванси отриманi на 31.12.2013р. 0,00 грн.;  

- дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 60 035,71 грн.  

- надходження грошових коштiв за 2013р. 289 101,35 грн.; 
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- сума закупiвель за 2013р. 26 751 342,58 грн.;  

- кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 6 450 511,62 грн. 

- оплата за 2013р 23 974 360,90 грн.  

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ – 

МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

- характер вiдносин мiж емiтентом та афiлiйованою особою - юридична особа, в яких емiтент має 

iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi:  

- сума продажiв з ПДВ за 2013р. 36 756 586,96 грн.; 

- надходження грошових коштiв за 2013р. 4 912 049,43 грн. 

- дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 31 844 537,53 грн.  

- сума закупiвель за 2013р. 51 332 114,08 грн.;  

- кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. 34 677 647,72 грн. 

- оплата за 2013р 16 654 466,36 грн.  

  

Основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо 

них.  

Основними засобами визнаються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою 

використання в процесi виробництва, здачi в оренду iншим особам та для здiйснення 

адмiнiстративних або соцiально-культурних функцiй, якщо очiкуваний строк їх корисного 

використання (експлуатацiї) таких об'єктiв перевищує 1 рiк i вартiсна ознака бiльше 2500 грн. 

У звiтному 2013 роцi комбiнат орендує: 

Договiр №2501-0 вiд 25.12.2012 оренда примiщення спорт комплексу по вул. Ломiзова, 1, вартiсть 

за актом приймання-передачi вiд 25.12.2012 склала 2 336 260,00 грн. 

Договiр № 118/102 вiд 01.01.2013 оренда спортивного комплексу по Ломiзова, 1, вартiсть за актом 

приймання-передачi вiд 01.01.2013 склала 2 988 299,00 грн. 

Договiр № с 7-06/11жд вiд 01.06.2011 суборенда 20 залiзничних вантажних вагонiв (рухомий 

склад), вартiсть за актом приймання-передачi вiд 01.06.2011 склала 4 800 000,00 грн. 

Договiр №118/296 вiд 01.04.2010р. оренда автомобiлю "NIVA 21230 CHEVROLET", вартiсть за 

актом приймання-передачi вiд 01.04.2010р. склала 132 320 грн. 

Договiр № 494/2000-8179 вiд 18.07.2000 № оренда примiщення по пров. Банний, 2, вартiсть за 

актом приймання-передачi вiд 18.07.2000р. склала 2 009 920,00 грн. 

Договiр № 11-002751 от 13.05.2011 оренда автомобiлю "TOYOTA LANDCRUISER", вартiсть за 

актом приймання-передачi вiд 13.05.2011р. склала 444 651,76 грн. 

Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання.  

Назва передiлу/продукцiї // % використання виробничої потужностi:  

Виробництво коксу валового 6% воложностi – 98,93%  

Виробництво чавуну - 65,8% %  

Виробництво конвертерної сталi - 84,3% 

Виробництво непреривнолитої заготовки – 73,3% 

Виробництво слиткiв конверторної сталi – 100% 

Виробництво прокату сортового: 

-рейкрбалковий стан 800 – 58,9% 

-крупносортний стан 650 – 76,1% 

Виробництво товстолистового прокату, 

Стан 3600 – 81,2% 

 

Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв.  

Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства: Донецька обл., м. 

Марiуполь, вул. Лепорського, буд.1.  

Комiсiя з введення основних засобiв встановлює термiни корисного використання на пiдставi 

термiнiв, визначених технiчною документацiєю на такi об'єкти.  

Встановлюванi технiчними фахiвцями термiни корисної служби об'єктiв основних засобiв, 
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амортизацiю на якi вирiшено нараховувати прямолiнiйним методом, не можуть перевищувати такi 

граничнi термiни корисної служби основних засобiв: 

Групи ОЗ по П(С) БО// Групи ОЗ по МСФЗ// Термiн корисної служби 

Земельнi дiлянки/ Земельнi дiлянки/не амортизуються; 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої/Будiвлi/60 рокiв; 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої/Споруди/60 рокiв; 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої/Об'єкти благоустрою територiї/15 рокiв; 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої/Iнженернi комунiкацiї/15 рокiв; 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої/Передавальнi пристрої i механiзми/10 рокiв; 

Машини i устаткування/Машини i устаткування основного виробництва/35 рокiв; 

Машини i устаткування/Машини i устаткування допомiжних цехiв/35 рокiв; 

Машини i устаткування/Устаткування i засоби зв'язку/5 рокiв; 

Машини i устаткування/Офiсна технiка/5 рокiв; 

Машини i устаткування/Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери/4 роки; 

Транспортнi засоби/Транспортнi засоби – ж/д/10 рокiв; 

Транспортнi засоби/Транспортнi засоби – авто/10 рокiв; 

Транспортнi засоби/Транспортнi засоби – водний/10 рокiв; 

Транспортнi засоби/Автомобiлi спiльного призначення/5 рокiв; 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)/Офiснi меблi i пристосування/7 рокiв; 

Основнi засоби соцiальної сфери/не амортизуються; 

Робоча i продуктивна худоба/Iншi основнi засоби/10 рокiв; 

Багатолiтнi насадження/Iншi основнi засоби/10 рокiв;  

Iншi основнi засоби/Iншi основнi засоби/10 рокiв. 

 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. 

Питання, пов'язанi з понад нормативним скиданням забруднюючих речовин в Азовське море, 

понад нормативними викидами в атмосферне повiтря i пред'явлення за це комбiнату претензiй 

Державної Азовської морської экоинспекцией. 

 

Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та 

причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, 

прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей 

пiсля її завершення. 

У 2013 роцi продовжилася реалiзацiя Програми капiтальних iнвестицiй комбiнату, фiнансування 

iнвестицiйних проектiв i капiтальних ремонтiв у 2013 роцi склало 73,8 млн. дол. 

- Фiнансування проектiв, спрямованих на забезпечення умов охорони працi та промислової 

безпеки у 2013 р. склало 0,4 млн. дол.; 

- Фiнансування проектiв, спрямованих на зниження екологiчного навантаження та дотримання 

вимог законодавства України в галузi екологiї у 2013 р. склало 1,5 млн. дол.; 

- Реалiзовувалися проекти та проводилися капiтальнi ремонти, спрямованi на пiдтримку iснуючих 

виробничих потужностей. На цi проекти у 2013 роцi було витрачено 53,2 млн. дол., в т.ч.: 

- 9,1 млн. дол. – на модернiзацiю МБЛЗ № 5, у рамках якої зроблена замiна механiзму хитання та 

кристалiзаторiв; 

- 2,9 млн. дол. – на модернiзацiю повiтронагрiвача № 16 ДП № 5. Виконано замiну пiднасадного 

пристрою та частково виконана вогнетривка кладка футеровки камери горiння повiтронагрiвача; 

- 39,5 млн. дол. було витрачено на капiтальнi ремонти iснуючого обладнання. 

- У 2013 роцi комбiнат продовжив реалiзацiю проектiв, спрямованих на зниження витрат, 

пiдвищення якостi та збiльшення обсягiв виробництва. Фiнансування цих проектiв склало 13,1 

млн. дол., в т.ч.: 

- поставлено на комбiнат турбоповiтродувний агрегат № 3 ТЕЦ (ТПД-3). Фiнансування у 2013 роцi 

склало 7,8 млн. дол., введення в експлуатацiю очiкується наприкiнцi 2014 року; 

- 4,35 млн. дол. – на комплекс заходiв iз вiдсiчення шлаку при випуску металу у сталерозливний 

кiвш. Загальна вартiсть проекту склала 4,35 млн. дол. Вiдсiчення шлаку введено в експлуатацiю на 
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конвертерi № 1 та № 2; 

- завершено монтаж котла № 5 ТЕЦ. Фiнансування у 2013 роцi склало 2,0 млн. дол. Загальний 

бюджет проекту 15,6 млн. дол.; 

- у 2013 роцi була здiйснена замiна газопальникового обладнання на обертової печi № 4 вапняно-

обжигового цеху. Бюджет проекту склав 0,34 млн. дол. 

  

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента. 

Зниження попиту на ринку металопродукцiї, зростання цiн на сировину та паливно-енергетичнi 

ресурси, економiчний та полiтичний стан в країнi, можливi змiни податкового законодавства. Крiм 

того, для комбiнату, як пiдприємства металургiйної галузi, в теперiшнiй час гострими 

залишаються питання, пов’язанi iз захистом навколишнього природного середовища, питання 

працевлаштування людей з обмеженими фiзичними можливостями. 

 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

Не мае залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

У своїй дiяльностi ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керується дiючим законодавством та актами органiв 

державної влади. 

Дiючи законодавчi та економiчнi обмеження суттєво не впливають на дiяльнiсть емiтента з питань 

збуту продукцiї.  

Ризик виникнення обмежень можливий за умови значного росту продажiв на висококонкурентнi 

ринки (європейський ринок, ринок РФ). Саме тому, в ходi реалiзацiї продукцiї емiтента збутова 

мережа ТОВ «Метiнвест Холдинг» вдається до самообмежувальнiх заходiв з метою недопущення 

виникнення ризикiв законодавчих чи економiчних обмежень. 

  

Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 

законодавства. 

У звiтному перiодi (2013р.) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було сплачено штрафiв у розмiрi 1 858 тис. 

грн., з них:  

за рiшенням суду та за договорами 1 250 тис. грн.; 

за бруднi вагони 10 тис. грн.; 

за невиконання плану перевезень 279 тис. грн.;  

за пошкодження вагонiв 295 тис. грн.; 

телеграфний збiр за змiну плану перевезення 8 тис. грн.; 

по збору до фонду страхування по втратi працездатностi 15 тис. грн.; 

збiр на пенсiйне страхування 1 тис. грн. 

  

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для 

поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента. 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв, робочого капiталу 

достатньо для поточних потреб. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента:  

- вiдмiна обов’язкового продажу валюти,  

- покращення умов фiнансування пiдприємств банкiвською системою (зниження ефективної 

вiдсоткової ставки, збiльшення перiоду фiнансування, розвиток факторингу та iнше). 

  

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

(загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв.  

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала договiрнi зобов’язання по капiтальних витратах на 

виробниче та iнше обладнання у сумi 288 178 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року – 268 916 
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тисяч гривень). Компанiя вже видiлила необхiднi ресурси для виконання цих зобов'язань. 

Керiвництво Компанiї вважає, що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для 

виконання цих та аналогiчних зобов'язань. 

  

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, 

реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на 

дiяльнiсть емiтента в майбутньому); 

У 2014 роцi планується наступний обсяг виробництва основних видiв промислової продукцiї: 

-Чавун – 3 600.3 тис. тонн; 

-Сталь – 4 147.3 тис. тонн; 

-Прокат – 3 915.9 тис. тонн. 

У 2014 роцi буде продовжена реалiзацiя заходiв, спрямованих на зниження негативного впливу 

комбiнату на природне довкiлля за допомогою скорочення рiвня викидiв, зменшення 

енергоспоживання, збiльшення обсягу утилiзацiї вiдходiв. Програма охоплює увесь спектр впливу 

металургiйного пiдприємства на природне довкiлля, включаючи вплив на атмосферне повiтря i 

воднi ресурси. 

Емiтентом планується провести замiну ТПД №3, ремонт ДП № 4 2-го розряду, реконструкцiя 

каналiзацiї в районi доменного цеху, ТЕЦ i порту тощо. 

З метою полiпшення якостi та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, освоєння нових 

видiв продукцiї в 2014 роцi на комбiнатi плануються реалiзувати удосконалення технологiї 

виробництва термооброблених залiзничних рейок з полiпшеними експлуатацiйними 

властивостями, товстолистового прокату iз застосуванням прискореного контрольованого 

охолодження в ТЛЦ, розробка технологiї та освоєння виробництва нових видiв прокатної 

продукцiї. 

Основнi iнвестицiйнi плани. 

Проектом Програми капiтальних iнвестицiй на 2014 р. передбачається фiнансування 

iнвестицiйних проектiв i капiтальних ремонтiв у розмiрi 234,9 млн. дол. за наступними 

напрямками:  

• Стратегiчнi проекти. Проекти, спрямованi на розвиток комбiнату у стратегiчно важливих галузях 

виробництва. Фiнансування у 2014 р. передбачається у розмiрi 164,6 млн. дол. В т.ч. 

передбачається продовжити реалiзацiю проекту iз замiни ТПД № 3 (передбачуване фiнансування у 

2014 р. 12,9 млн. дол.) та продовжити виконання розширеного ремонту ДП № 4 (передбачуване 

фiнансування у 2014 р. - 84,3 млн. дол.). А також планується виконання проектних робiт у рамках 

реалiзацiї стратегiчних екологiчних iнвестицiйних проектiв (передбачуване фiнансування першого 

етапу у 2014 роцi - 4,4 млн. дол.); 

• Безперервнi полiпшення. Проекти, спрямованi на безперервнi полiпшення й оптимiзацiю 

виробничих процесiв з метою зниження витрат виробництва. Фiнансування у 2014 р. 

передбачається у розмiрi 0,33 млн. дол. Завершення проектiв планується у 2014 р.; 

• Проекти вiдповiдностi. Реалiзацiя проектiв спрямована на забезпечення безпечних умов працi, 

дотримання вимог, передбачених законодавством України, а також на зниження техногенного 

навантаження i полiпшення екологiї. Фiнансування у 2014 р. передбачається у розмiрi 4,9 млн. 

дол.; 

• Проекти пiдтримки. Реалiзацiя проектiв спрямована на пiдтримку iснуючих виробничих 

потужностей, забезпечення стабiльної роботи основного обладнання та проведення капiтальних 

ремонтiв. Загальна сума фiнансування проектiв пiдтримки передбачається у розмiрi 63,6 млн. дол., 

в т.ч. капiтальнi ремонти - 44,2 млн. дол. Завершення проектiв планується у 2014 - 2015 рр. 

Основнi стратегiчнi плани. 

Проектом Програми капiтальних iнвестицiй на 2014 р. планується продовження реалiзацiї 

Технологiчної стратегiї з метою досягнення цiльових показникiв виробництва у довгостроковiй 

перспективi. У 2014 роцi передбачається фiнансування стратегiчних iнвестицiйних проектiв у 

розмiрi 164,6 млн. дол., а саме: 

• Розширений ремонт ДП № 4. Передбачає проведення розширеного ремонту 2-го розряду 
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доменної печi № 4. Фiнансування у 2014 р. передбачається у розмiрi 84,3 млн. дол. Завершення 

робiт по проекту передбачається у 2014 роцi; 

• Замiна ТПД № 3. Передбачає замiну турбоповiтродувного агрегату № 3 з метою збiльшення 

обсягу доменного дуття та збiльшення тиску пiд колошником доменної печi. Фiнансування у 2014 

р. передбачається у розмiрi 12,9 млн. дол. Завершення робiт по проекту передбачається у 2014 

роцi; 

• Будiвництво установки вiдсiвання дрiб'язку ЗРС. Реалiзацiя проекту дозволить знизити кiлькiсть 

дрiб'язку у агломератi та окатишах, що в свою чергу пiдвищить продуктивнiсть доменної печi та 

знизить витрати коксу. У 2014 роцi передбачається завершення розробки проектної документацiї, 

фiнансування - 1,3 млн. дол. 

• Будiвництво установки вдування ПВП. Реалiзацiя проекту дозволить скоротити собiвартiсть 

чавуну за рахунок зниження витрат на паливо (природний газ i кокс), за допомогою приготування 

i вдування пиловугiльного палива. У 2014 роцi фiнансування по проекту - 53,6 млн. дол. 

• Реконструкцiя РБЦ. Реалiзацiя проекту передбачає проведення реконструкцiї Рейкобалковий 

цеху з метою освоєння нового сортаменту i скорочення собiвартостi виробництва сорту i рейки. У 

2014 роцi передбачається завершення концептуального опрацювання проекту та розробка 

проектної документацiї. 

• Реконструкцiя МБЛЗ № 3 (у блюмову). Реалiзацiя проекту передбачає проведення реконструкцiї 

МБЛЗ № 3 з переобладнанням МБЛЗ iз слябової у блюмову. У 2014 роцi передбачається 

завершення концептуального опрацювання проекту та розробка проектної документацiї. 

• Реконструкцiя цеху сiркоочищення для забезпечення очищення вiд сiрководню менше 0,5 г/нм3. 

У 2014 роцi передбачається проведення концептуального опрацювання проекту, фiнансування - 

0,4 млн. дол. 

• Будiвництво сухих газоочисток доменного газу на ДП № 2, 3, 4, 5, 6. У 2014 роцi передбачається 

проведення концептуального опрацювання проекту, фiнансування - 0,08 млн. дол. 

  

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та 

розробку за звiтний рiк. 

З метою пiдвищення рiвня якостi продукцiї, що випускається, та пiдвищення її 

конкурентоспроможностi на внутрiшньому i свiтових ринках, вдосконалення дiючих i розробки 

нових технологiчних процесiв, економiї матерiальних i сировинних ресурсiв вiдповiдно до 

затвердженого бюджету iз залученням стороннiх науково-дослiдних органiзацiй у 2013 роцi на 

комбiнатi проводилася 21 науково-дослiдна робота, у тому числi 4 роботи за перехiдними 

договорами попереднiх рокiв i 17 робiт за договорами, укладеними в 2013 роцi.  

Загальна освоєна в 2013 роцi сума фiнансування за НДР склала 3,378 млн. грн. 

Основна частина науково-дослiдних робiт, що виконувалися в звiтному перiодi, була спрямована 

на освоєння нових видiв конкурентоспроможної продукцiї i розширення ринкiв збуту, пiдвищення 

якостi продукцiї, що випускається.  

Був виконан комплекс науково-дослiдних робiт з впровадження промислової технологiя 

виробництва рейок залiзничних типу Р65 з конвертерної сталi марки К76Ф, загартованих по 

поверхнi катання i бiчним граням головки, що вiдповiдають вимогам ТУ У 27.1-26524137-

1354:2007,термозмiцнених (загартованих по поверхнi катання) рейок з мiкролегованої ванадiєм i 

нiобiєм сталi марки К76ФБ, що вiдповiдають вимогам ТУ У 27.1-31632138-1390-2011,промислової 

технологiї гартування рейок типу UIC60 зi сталi марки К76Ф, загартованих по поверхнi катання, 

що вiдповiдають вимогам ДСТУ 4344. Продовжувалися НДР по вдосконаленню технологiї 

виробництва високомiцного товстолистового прокату на станi 3600 iз застосуванням прискореного 

охолодження на установцi «SMS-Demag», в тому числi були виконанi дослiдження та 

рекомендован хiмiчний склад для сталей Х60-Х65, що вiдрiзняється виключенням зi складу сталi 

молiбдену i ванадiю, рекомендовано режими термомеханiчної обробки листових сталей 

L415MB/Х60 i L450MB/Х65 завтовшки 20 мм i 25 мм вiдповiдно за схемою КППО (контрольована 

прокатка з прискореним охолодженням) для електрозварних прямошовних труб дiаметром 762х20 

мм i 1067х25 мм ПАТ «ХТЗ», за замовленням компанiї C4Gas (Францiя) та iншi. 
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Ряд науково-дослiдних робiт були спрямованi на зниження енергоємностi i матерiаломiсткостi 

виробництва, у тому числi, за рахунок змiни конструкцiї устаткування. Для умов доменного цеху 

комбiнату розроблено оптимальний режим завантаження доменних печей, обладнаних БЗП, що 

забезпечило економiю коксу, як мiнiмум, на 7 кг/т чавуну, передано в промислову експлуатацiю на 

усiх доменних печах комбiнату дiалогову систему «Дуття», яка дозволяє здiйснювати розрахунок 

узагальнюючих показникiв дуттьового режиму плавки при заданих параметрах дуття i забезпечує 

розрахунковий пошук необхiдних коригувань параметрiв дуття для пiдтримки значень групи 

узагальнюючих показникiв дуттьового режиму плавки на оптимальному рiвнi Впроваджена 

технологiя доменної плавки з пiдвищеною витратою антрациту в шихтi доменних печей до 31.7 

кг/т чавуну, з коефiцiєнтом замiни коксу 1.0 дозволяє зберегти рiвнiсть ходу i понизити 

собiвартiсть чавуну. Продовжувалося впровадження модернiзованих конструкцiй кисневих фурм 

для продування конвертерної ванни, якi забезпечили стабiлiзацiю дуттьового, шлакового i 

температурного режимiв конвертерних плавок в рiзних (в т.ч. таких, що змiнюються) шихтових i 

виробничих умовах роботи цеху, полiпшення керованостi плавки, зменшення виносiв металу i 

викидiв шлакометалевої емульсiї з конвертера, пiдвищення стiйкостi фурм i футеровки 

конвертера, зниження окисленостi шлаку в умовах «холодних» шихтовок плавок (при питомiй 

витратi рiдкого чавуну менш нiж 850 кг/т сталi), зниження угару металу «в дим» i «в шлак», 

зниження питомих витрат: металошихти на 3,0 кг/т сталi, вугiлля на 0,3 кг/т сталi, кисню 

технiчного на 0,5 м3/т сталi, вапна на 0,3 кг/т сталi, зниження питомої витрати магнезiальних 

флюсiв на 5%. З метою пiдвищення рiвня якостi слябовой заготовки, та оптимального 

використання шлакоутворюючих сумiшей розробленi рацiональнi параметри процесу 

механiзованої подачi шлакоутворюючих сумiшей у кристалiзатор МБЛЗ, що забезпечує 

пiдвищення якостi заготовки за рахунок покращення умов формування її поверхнi. За 

результатами промислового випробування запропонованої системи механiзованої подачi ШУС, 

економiя витрат ШУС на 1 тонну сталi склала 0,08 кг, що в середньому визначає зниження витрат 

на 15%. 

  

Iнформацiя стосовно судових справ, стороною в яких виступає ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (дата 

вiдкриття, сторони, змiст i розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду) станом на 31.12.2013 року. 

1. Дата вiдкриття провадження по справi 15.11.2011 р. 

Позивач ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервiс» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення заборгованостi за наданi «Кадрове агентство «Азов Персонал 

Сервiс» послуги в перiод з 26.04.2011р. по 10.05.2011р 

Розмiр позовних вимог 2 657 192,93 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Донецький апеляцiйний господарський суд 

Поточний стан розгляду справи : Судом першої iнстанцiї позов задоволено. Подана апеляцiйна 

скарга. Справа знаходиться в провадженнi суду апеляцiйної iнстанцiї. 

2. Дата вiдкриття провадження по справi 10.07.2007 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач ДПI у м. Марiуполi 

Змiст позовних вимог: Визнання недiйсним рiшення про застосування штрафних (фiнансових) 

санкцiй по РРО 

Розмiр позовних вимог 818,75 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи: Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, залишено 

судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Вищим адмiнiстративним судом України рiшення судiв 

скасовано, справа направлена на новий розгляд. Пiд час нового розгляду позовнi вимоги 

задоволеннi частково на суму 478,75 грн. Апеляцiйним судом рiшення суду першої iнстанцiї 

залишено в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

3. Дата вiдкриття провадження по справi 28.03.2011 р. 
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Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення про зменшення 

суми бюджетного вiдшкодування ПДВ 

Розмiр позовних вимог 2 807 635 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 

залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

4. Дата вiдкриття провадження по справi 03.06.2011 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень про встановлення 

завищення суми бюджетного вiдшкодування ПДВ 

Розмiр позовних вимог 906 220 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про вiдмову в задоволеннi позову, 

скасовано судом апеляцiйної iнстанцiї, позовнi вимоги ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» задоволенi в 

повному обсязi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

5. Дата вiдкриття провадження по справi 20.07.2012 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення про зменшення 

бюджетного вiдшкодування ПДВ и нарахування штрафних санкцiй 

Розмiр позовних вимог 2 577 758,77 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 

залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

6. Дата вiдкриття провадження по справi 13.08.2012 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення про вiдмову у 

наданнi бюджетного вiдшкодування ПДВ 

Розмiр позовних вимог 3 005 072,00грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 

залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

7. Дата вiдкриття провадження по справi 18.09.2012 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення про вiдмову у 

наданнi бюджетного вiдшкодування ПДВ 

Розмiр позовних вимог 1 392 042,00грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 

залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

8. Дата вiдкриття провадження по справi 17.10.2012 р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьк 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення про вiдмову у 

наданнi бюджетного вiдшкодування ПДВ 

Розмiр позовних вимог 1 116 008,00грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 
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залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Податковим органом подана касацiйна скарга.  

9. Дата вiдкриття провадження по справi 14.05.2013р. 

Позивач Обласне вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення суми штрафних санкцiй за не виконання нормативу робочих 

мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у 2012 р. 

Розмiр позовних вимог 19 321 106,77 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий адмiнiстративний суд України  

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про вiдмову в задоволеннi позову, 

залишено судом апеляцiйної iнстанцiї в силi. Обласним вiддiленням Фонду соцiального захисту 

iнвалiдiв подана касацiйна скарга.  

10. Дата вiдкриття провадження по справi 25.12.2013р 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач ТОВ «Приазовбуд» 

Змiст позовних вимог : Стягнення заборгованостi з суборендної плати за землю 

Розмiр позовних вимог 66593,68 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Справа розглядається судом першої iнстанцiї. 

11. Дата вiдкриття провадження по справi 12.09.2013р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової 

безпеки України в Донецькiй областi  

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним припису за формою Н-9 про необхiднiсть проведення 

розслiдування нещасного випадку вiдносно Соделя Є.В. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд  

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про задоволення позову, 

залишено судом другої iнстанцiї в силi. Можливе подання касацiйної скарги третьою особою 

Соделем Є.В.  

12. Дата вiдкриття провадження по справi 08.08.2013р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач ДУ «Iнститут медицини працi Нацiональної Академiї медичних наук України»  

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсними рiшення та повiдомлення про профзахворювання 

Ходькова В.Н. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Апеляцiйний суд Донецької областi.  

Поточний стан розгляду справи : Апеляцiйним судом Донецької областi у позовi вiдмовлено. 

Готується касацiйна скарга. 

13. Дата вiдкриття провадження по справi 06.06.2013р. 

Позивач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Вiдповiдач ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервiс» 

Змiст позовних вимог : Визнання недiйсним договору вiдступлення права вимоги 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Донецький апеляцiйний господарський суд 

Поточний стан розгляду справи : Позовнi вимоги задоволеннi. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» подана 

апеляцiйна скарга в частинi змiни мотивувальної частини рiшення, вiдповiдачем також подана 

апеляцiйна скарга. 

14. Дата вiдкриття провадження по справi 08.04.2013р. 

Позивач Василець Л.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення моральної шкоди у зв’язку зi смертельним випадком на 

виробництвi (цивiльний позов у кримiнальному провадженнi) 

Розмiр позовних вимог 100 000,00 грн. 
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Найменування суду, в якому розглядається справа: Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Позов задоволено частково. Прокурором подана апеляцiйна 

скарга. 

 

15. Дата вiдкриття провадження по справi 05.06.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення плати за використання вагонами. 

Розмiр позовних вимог 44 371,56 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про вiдмову в задоволеннi позову, 

залишено судом другої iнстанцiї в силi. Вищим господарським судом України скасованi рiшеннi 

судiв попереднiх iнстанцiй, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду 

Донецької областi 

16. Дата вiдкриття провадження по справi 28.08.2013р. 

Позивач Ходьков В.М. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Встановлення факту професiйного захворювання, вiдшкодування 

матерiальної та моральної шкоди внаслiдок втрати здоров’я на виробництвi. 

Розмiр позовних вимог 2 736,13 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Апеляцiйний суд Донецької областi.  

Поточний стан розгляду справи: Апеляцiйним судом Донецької областi позов задоволено. 

Готується касацiйна скарга. 

17. Дата вiдкриття провадження по справi 04.09.2013р. 

Позивач Сiгiда Ю.I. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу, витрат по 

наданню правової допомоги адвокатом, спонукання сплатити страховi внески до УПФУ.  

Розмiр позовних вимог 54 822,29 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Новоазовський районний суд Донецької 

областi 

Поточний стан розгляду справи : Новий розгляд пiсля вiдмiни ухвали Новоазовського суду 

Апеляцiйним судом Донецької областi  

18. Дата вiдкриття провадження по справi 30.10.2013р. 

Позивач Скудар С.А. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення моральної шкоди у зв’язку з отриманням виробничої травми 

Розмiр позовних вимог 100 000,00 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

19. Дата вiдкриття провадження по справi 23.09.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 2 948,4 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

20. Дата вiдкриття провадження по справi 25.09.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
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Змiст позовних вимог : Стягнення плати за використання вагонiв у зв’язку зi збiльшенням 

коефiцiєнтiв. 

Розмiр позовних вимог 4 447,20 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Вищий господарський суд України  

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про вiдмову в задоволеннi позову, 

скасовано судом другої iнстанцiї – позовна заява задоволена у повному обсязi. Подана касацiйна 

скарга до ВГСУ. 

21. Дата вiдкриття провадження по справi 30.10.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення плати за використання вагонами. 

Розмiр позовних вимог 24 479,28 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Донецький апеляцiйний господарський суд 

Поточний стан розгляду справи : Рiшення суду першої iнстанцiї про вiдмову в задоволеннi позову, 

залишено судом другої iнстанцiї в силi. Можливе подання касацiйної скарги ДП «ДОНЕЦЬКА 

ЗАЛIЗНИЦЯ» 

22. Дата вiдкриття провадження по справi 24.09.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення плати за використання вагонами. 

Розмiр позовних вимог 27 376,32 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

23. Дата вiдкриття провадження по справi 30.09.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 2 874,6 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

24. Дата вiдкриття провадження по справi 30.09.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 3 818,64 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

25. Дата вiдкриття провадження по справi 30.10.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 1 915,92 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

26. Дата вiдкриття провадження по справi 25.10.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 1 908,72 грн. 
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Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

27. Дата вiдкриття провадження по справi 21.11.2013р. 

Позивач ДП «ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення штрафу за невiрно вказану масу вантажу. 

Розмiр позовних вимог 30 760,00 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Донецький апеляцiйний господарський суд 

Поточний стан розгляду справи : Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволено повнiстю. 

Подано апеляцiйну скаргу. 

 

28. Дата вiдкриття провадження по справi 09.12.2013р. 

Позивач Бiрюлин А.З. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

29. Дата вiдкриття провадження по справi 29.11.2013р. 

Позивач ПП «УГЛЕСОРТ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення заборгованостi за договором 

Розмiр позовних вимог 359 126,00 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

30. Дата вiдкриття провадження по справi 21.11.2013р. 

Позивач Клименко Л.Ю. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

31. Дата вiдкриття провадження по справi 04.12.2013р. 

Позивач Стеценко В.С. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

32. Дата вiдкриття провадження по справi 03.12.2013р. 

Позивач Костюк М.А. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

33. Дата вiдкриття провадження по справi 10.12.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
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Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 954,36 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi часткова. Готується 

апеляцiйна скарга. 

34. Дата вiдкриття провадження по справi 06.12.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 955,32 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi часткова. Готується 

апеляцiйна скарга. 

35. Дата вiдкриття провадження по справi 05.12.2013р. 

Позивач Асеєв И.А. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

36. Дата вiдкриття провадження по справi 04.12.2013р. 

Позивач Куц В.Г. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

37. Дата вiдкриття провадження по справi 06.12.2013р. 

Позивач Сукованченко М.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

38. Дата вiдкриття провадження по справi 09.12.2013р. 

Позивач Єрмолина М.Г. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

39. Дата вiдкриття провадження по справi 19.12.2013р. 

Позивач Стоянова Н.М. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 
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Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

40. Дата вiдкриття провадження по справi 09.12.2013р. 

Позивач Щеглова Е.Ф. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

41. Дата вiдкриття провадження по справi 11.12.2013р. 

Позивач Дьяченко В.I. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

42. Дата вiдкриття провадження по справi 09.12.2013р. 

Позивач Данiлюк О.А. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

43. Дата вiдкриття провадження по справi 10.12.2013р. 

Позивач Iванов I.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

44. Дата вiдкриття провадження по справi 10.12.2013р. 

Позивач Стрельченко В.К. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

45. Дата вiдкриття провадження по справi 17.12.2013р. 

Позивач Мороз Т.Я. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

46. Дата вiдкриття провадження по справi 17.12.2013р. 

Позивач Петровская Л.Г. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
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Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

47. Дата вiдкриття провадження по справi 18.12.2013р. 

Позивач Колiєнко В.М. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

48. Дата вiдкриття провадження по справi 12.12.2013р. 

Позивач Белоусов О.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

49. Дата вiдкриття провадження по справi 10.12.2013р. 

Позивач Бабенко В.С. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

50. Дата вiдкриття провадження по справi 12.12.2013р. 

Позивач Антоненко В.Г. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

51. Дата вiдкриття провадження по справi 20.12.2013р. 

Позивач Будник О.С. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

52. Дата вiдкриття провадження по справi 20.12.2013р. 

Позивач Беднарский В.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 
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53. Дата вiдкриття провадження по справi 20.12.2013р. 

Позивач Бойков В.В. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

54. Дата вiдкриття провадження по справi 19.12.2013р. 

Позивач Деримов О.Г. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

55. Дата вiдкриття провадження по справi 20.12.2013р. 

Позивач Мостовая О.М. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

56. Дата вiдкриття провадження по справi 25.12.2013р. 

Позивач Литвиненко В.М. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

57. Дата вiдкриття провадження по справi 19.12.2013р. 

Позивач Васина Л.I. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

58. Дата вiдкриття провадження по справi 19.12.2013р. 

Позивач Сенькина Л.О. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

59. Дата вiдкриття провадження по справi 20.12.2013р. 

Позивач Деркачева Н.Ф. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 
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Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

60. Дата вiдкриття провадження по справi 24.12.2013р. 

Позивач Куюмджи О.К. 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй платi. 

Розмiр позовних вимог 0 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Орджонiкiдзевський районний суд м. 

Марiуполя  

Поточний стан розгляду справи : Справа перебуває в провадженнi суду першої iнстанцiї. 

61. Дата вiдкриття провадження по справi 25.12.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог :Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 1 911,12 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi часткова. Готується 

апеляцiйна скарга. 

62. Дата вiдкриття провадження по справi 13.12.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 954,36 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

63. Дата вiдкриття провадження по справi 24.12.2013р. 

Позивач ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 

Вiдповiдач ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Змiст позовних вимог : Стягнення додаткових зборiв за проведення радiологiчного контролю 

вантажу. 

Розмiр позовних вимог 954,36 грн. 

Найменування суду, в якому розглядається справа : Господарський суд Донецької областi  

Поточний стан розгляду справи : Провадження у справi зупинено 

Вiдсутнi судовi процеси в яких сторонами виступають, з однiєї сторони, емiтент, а з iншої сторони 

– посадовi особи, або дочiрнi пiдприємства, якi переслiдують у судовому спорi iнтереси, 

протилежнi iнтересам емiтента. 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента, у тому числi за наявностi iнформацiя про результати та аналiз 

господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi. 

Фiнансово-економiчнi показники роботи ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за 2011-2013рр.: 

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (форма 2): 

2011 звiтний рiк 30 876,3 млн. грн.; 

2012 звiтний рiк 22 790,0 млн. грн.; 

2013 звiтний рiк 20 882,3 млн. грн. 

Фiнансовий результат (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: 

2011 звiтний рiк -505,6 млн. грн.; 

2012 звiтний рiк -3 194,1 млн. грн.; 

2013 звiтний рiк -2 359,8 млн. грн. 
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Чистий збиток: 

2011 звiтний рiк -507,5 млн. грн.; 

2012 звiтний рiк -2 695,4 млн. грн.; 

2013 звiтний рiк -2 513,1 млн. грн. 

Станом на 31.12.2013р.  

Статут ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (дiюча редакцiя) зареєстрований 30.04.2013 року № 

12741050026000396. Статутний фонд (капiтал) Товариства складає 1 051 000 000,00 грн. подiлений 

на 4 204 000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства складає 1 972 965 тис. грн. з них акцiонерний 

(статутний) капiтал складає 1 051 000 000,00 грн., подiлений на 4 204 000 000 штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, крiм того коригування вiдповiдно до МСБО 

29 складає 921 965 127,00 грн. 

Додатково до iнформацiї "Вiдомостi про цiннi папери емiтента": 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх ринках емiтентом не 

здiйснювалась.  

1) На внутрiшньому ринку торгiвля простими iменними акцiями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

здiйснюється на ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», з якою було укладено вiдповiдний договiр вiд 

11.08.1999 року про пiдтримання лiстингу. Станом на 01.01.2013 р. Простi iменнi акцiї ПАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) бездокументарної форми 

iснування перебували у Котирувальному Списку 1 рiвня Бiржового списку ПФТС.  

08 липня 2013 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримало повiдомлення вiд ПАТ «ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС» про те, що Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення 

цiнних паперiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (тiкер AZST, код ISIN –UA4000075758) з 

Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня 

лiстингу у вiдповiдностi з пунктом 5.15. Правил ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. – 0,7606 грн./акцiя; протягом 4 

кварталу 2013р. – 0,7265 грн./акцiя; протягом 3 кварталу 2013 року – 0,6603 грн./акцiя; протягом 2 

кварталу 2013 року – 0,6320 грн./акцiя; протягом 1 кварталу 2013 року – 0,7606 грн./акцiя. 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. – 0,5730 грн./акцiя; протягом 4 

кварталу 2013р. –0,6250 грн./акцiя; протягом 3 кварталу 2013 року – 0,6050 грн./акцiя; протягом 2 

кварталу 2013 року – 0,5730 грн./акцiя; протягом 1 кварталу 2013 року – 0,5985грн./акцiя. 

Середня цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. – 0,6461 грн./акцiя; у 4 кварталi 2013р. – 

0,6755 грн./акцiя; 3 кварталi 2013 року – 0,6222 грн./акцiя; 2 кварталi 2013 року – 0,5955 грн./акцiя; 

1 кварталi 2013 року – 0,6770 грн./акцiя. 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 роцi – 10,42 млн.грн. 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 2013 

роцi бiржового контракту склав 0,6650 грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладання останнього у 2013 роцi бiржового контракту 

склала 2,796 млрд. грн.; 

2) На внутрiшньому ринку торгiвля простими iменними акцiями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

здiйснюється на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», з якою укладено вiдповiдний договiр вiд 

20.02.2013 року про пiдтримання лiстингу. Станом на 31.12.2013 року простi iменнi акцiї ПАТ 

"МК "АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST) бездокументарної форми 

iснування перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового списку ПАТ «Українська 

бiржа».  

Iнформацiя про найвищу, найнижчу i середню цiни угоди за безадресними угодами  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. -0,779 грн./акцiя;  

протягом 4 кварталу 2013р. – 0,744 грн./акцiя;  

протягом 3 кварталу 2013 року – 0,651 грн./акцiя;  

протягом 2 кварталу 2013 року – 0,651 грн./акцiя;  

протягом 1 кварталу 2013 року – 0,78 грн./акцiя. 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. -0,56 грн./акцiя; 

протягом 4 кварталу 2013р. –0,62 грн./акцiя; 
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протягом 3 кварталу 2013 року – 0,598 грн./акцiя;  

протягом 2 кварталу 2013 року – 0,56 грн./акцiя;  

протягом 1 кварталу 2013 року – 0,59 грн./акцiя.  

Середня цiна на акцiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 р. – 0,66 грн./акцiя;  

протягом 4 кварталу 2013р. – 0,68 грн./акцiя;  

протягом 3 кварталу 2013 року – 0,6257 грн./акцiя;  

протягом 2 кварталу 2013 року – 0,5995 грн./акцiя;  

протягом 1 кварталу 2013 року – 0,68 грн./акцiя.  

Загальний обсяг угод по акцiям ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2013 роцi: ЦП – 385766032 шт., грн..-

243111323,92, угод- 30688.  

Капiталiзацiя акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 29.03.2013р. склала 2656928000,00 грн. 

Капiталiзацiя акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 27.06.2013р. склала 2568644000,00 грн. 

Капiталiзацiя акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 30.09.2013р. склала 2652724000,00 грн. 

Капiталiзацiя акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 30.12.2013р. склала 2816680000,00 грн. 

 

Iнформацiя щодо формування статутного фонду ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 

Спочатку статутний фонд ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» був визначений державою у особi Фонду 

державного майна України (далi - ФДМУ) i складав 704 047 570,00 (сiмсот чотири мiльйони сорок 

сiм тисяч п'ятсот сiмдесят) гривень. На вказаний розмiр статутного фонду ДКЦПФР видав 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй №26/1/97 вiд 17 сiчня 1997 року, яке 

було вiдмiнено у зв'язку iз збiльшенням статутного фонду з 704 047 570,00 до 793 550 570,00 грн..  

Згiдно Наказу ФДМУ вiд 30.05.97р. № 597, вiдповiдно до результатiв 27 сертифiкацiйного 

аукцiону було здiйснено дробiння акцiй ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» i встановлено новий номiнал 

акцiї - 0.25 грн. ФДМУ 25.05.1998р. були затвердженi змiни до Статуту ВАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ», згiдно яких статутний фонд ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склав 793 550 570 грн., 

подiлений на 3 174 202 280 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна. 

Випуск акцiй Товариством був зареєстрований 24 червня 1999 року - свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску № 238/1/99, видано КЦПФР. Згiдно вказаного свiдоцтва розмiр статутного фонду 

(капiталу) склав 793 550 570,00 (сiмсот дев'яносто три мiльйони п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот 

сiмдесят) гривень, кiлькiсть акцiй склала 3 174 202 280 (три мiльярди сто сiмдесят чотири 

мiльйони двiстi двi тисячi двiстi вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

0,25 (двадцять п'ять копiйок) гривень. Форма випуску: документарна. 

Статутний капiтал ВАТ “МК “АЗОВСТАЛЬ” у розмiрi 793 550 570,00 (сiмсот дев'яносто три 

мiльйони п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сiмдесят) гривень був повнiстю сформований, оплачений 

i розподiлений мiж акцiонерами.  

2005 рiк: Реорганiзацiя шляхом приєднання до ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiдкритого акцiонерного 

товариства «Маркохiм». 

Згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №1 вiд 19.09.2005р. 

акцiонерами були прийнятi рiшення про реорганiзацiю Товариства шляхом приєднання ВАТ 

«Маркохiм» до ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», а також про збiльшення статутного фонду на 120 899 

460 гривень до 914 450 030,00 гривень шляхом додаткового випуску 483 597 840 акцiй Товариства 

номiнальною вартiстю 0,25 гривень. За цi рiшення проголосувало бiльше 99 % голосiв акцiонерiв, 

що брали участь у Загальних зборах. 

Реорганiзацiя ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом приєднання ВАТ «Маркохiм» здiйснювалася 

вiдповiдно до Договору про приєднання, укладеного мiж товариствами, який був узгоджений 

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiд 19.09.2005 р. Протокол №1 i ВАТ 

«Маркохiм» вiд 19.09.2005 р. Протокол №1. 

Вiдповiдно до вимог п.1.10 Положення ДКЦПФР №221 вiд 30.12.98 року «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй пiд час реорганiзацiї товариств» (далi 

Положення ДКЦПФР): «Сума розмiрiв статутних фондiв всiх товариств до реорганiзацiї (на 

момент ухвалення рiшення про їх реорганiзацiю) повинна дорiвнювати сумi розмiрiв статутних 

фондiв всiх товариств, якi створенi шляхом реорганiзацiї (на момент реєстрацiї випуску акцiй».  

На момент ухвалення рiшення про реорганiзацiю (19.09.2005р.) Статутний фонд складав: 
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ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 793 550 570,00 грн. подiлений на 3 174 202 280 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна - згiдно Статуту ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» i 

Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 238/1/99 вiд 24.06.1999 р. 

ВАТ «Маркохiм» - 120 899 460,00 грн. подiлений на 161 199 280 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,75 грн. кожна - згiдно Статуту ВАТ «Маркохiм» i Свiдоцтва про 

реєстрацiю випуску акцiй №272/1/00 вiд 09.06.2000 р. 

Сума додаткового випуску акцiй 120 899 460,00 - вiдповiдає статутному фонду приєднуваного 

товариства ВАТ «Маркохiм». 

При додатковiй емiсiї акцiй ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» продаж акцiй i їх публiчне розмiщення не 

здiйснювалися. При реорганiзацiї товариства здiйснювався обмiн акцiй ВАТ «Маркохiм» на акцiї 

ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiдповiдно до Договору про приєднання.  

Дана процедура реорганiзацiї товариств здiйснювалася з дотриманням всiх вимог чинного 

законодавства України, а також вимог Рiшення ДКЦПФР №221 вiд 30.12.98р. «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй пiд час реорганiзацiї товариств». 

24 грудня 2005 року на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Протоколом №2 

були затвердженi змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного капiталу, 

шляхом видання Статуту в новiй редакцiї. 

Статут ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» був зареєстрований 29.12.2005 року №12741050004000396. 

Реєстрацiя випуску акцiй вiдбулася 29 березня 2006 року, Свiдоцтво видане ДКЦПФР №148/1/06 

на 3 657 800 120 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 914 450 030,00 

гривень. 

2006 рiк: Реорганiзацiя ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом приєднання до ВАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» закритого акцiонерного товариства «Торговий дiм «Азовсталь». 

Згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №1 вiд 19.05.2006р. 

акцiонерами були прийнятi рiшення про реорганiзацiю Товариства шляхом приєднання ЗАТ 

«Торговий дiм «Азовсталь» до ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», а також про збiльшення статутного 

фонду на 491 001 223,25 гривень до 1 405 451 253,25 гривень шляхом додаткового випуску 1 964 

004 893 акцiй Товариства номiнальною вартiстю 0,25 гривень. За цi рiшення проголосувало бiльше 

99 % голосiв акцiонерiв, якi брали участь у Загальних зборах. 

Реорганiзацiя ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом приєднання ЗАТ «Торговий дiм «Азовсталь» 

здiйснювалася вiдповiдно до Договору про приєднання, укладеного мiж товариствами, який був 

узгоджений Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiд 19.05.2006 року 

Протокол №1 i ЗАТ «Торговий дiм «Азовсталь» вiд 19.05.2006 року Протокол №3. 

Вiдповiдно до вимог п.1.10 Положення ДКЦПФР №221 вiд 30.12.98 року «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй пiд час реорганiзацiї товариств» (далi 

Положення ДКЦПФР): «Сума розмiрiв статутних фондiв всiх товариств до реорганiзацiї (на 

момент ухвалення рiшення про їх реорганiзацiю) повинна дорiвнювати сумi розмiрiв статутних 

фондiв всiх товариств, якi створенi шляхом реорганiзацiї (на момент реєстрацiї випуску акцiй». 

При додатковiй емiсiї акцiй ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» продаж акцiй i їх публiчне розмiщення не 

здiйснювався. При реорганiзацiї товариства здiйснювався обмiн акцiй ЗАТ «ТД «Азовсталь» на 

акцiї ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiдповiдно до Договору про приєднання.  

На момент ухвалення рiшення про реорганiзацiю (19.05.2006 р.) Статутний фонд складав: 

ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 914 450 030,00 грн. подiлений на 3 657 800 120 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна - згiдно Статуту ВАТ «МК «АЗОВСТАЛь» i 

Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 148/1/06 вiд 29.03.2006 р. 

ЗАТ «Торговий дiм «Азовсталь» - 491 001 223,25 грн. подiлений на 1 964 004 893 штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна - згiдно Статуту ЗАТ «Торговий дiм 

«Азовсталь» i Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй №56/05/1/03 вiд 27.10.2006 р. 

Загальна сума додаткової емiсiї складає 491 001 223,25 гривень. Додатково випускається 1 964 004 

893 штук простих iменних акцiй.  

Сума додаткового випуску акцiй 491 001 223,25 - вiдповiдає статутному фонду приєднуваного 

товариства ЗАТ «Торговий дiм «Азовсталь». 

21 жовтня 2006 року на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Протоколом №2 
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були затвердженi змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного капiталу, 

шляхом викладання Статуту в новiй редакцiї.  

Статут ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» був зареєстрований 30.10.2006 року №12741050009000396. 

Реєстрацiя випуску акцiй вiдбулася 19 лютого 2007 року, Свiдоцтво видане ДКЦПФР №80/1/07 на 

5 621 805 013 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 405 451 253,25 

гривень. 

2007 рiк. В процесi реорганiзацiї Товариства шляхом приєднання до ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

закритого акцiонерного товариства «Торговий дiм «Азовсталь» вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України здiйснювався викуп акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, коли цi 

акцiонери не голосували за ухвалення загальними зборами акцiонерiв рiшення про реорганiзацiю i 

звернулися до товариства з письмовою заявою. 

Загальна кiлькiсть викуплених акцiй ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склала 2 888 600 штук простих 

iменних акцiй Товариства.  

Також, Передавальним актом, затвердженим Загальним збори акцiонерiв ЗАТ «Торговий дiм 

«Азовсталь» вiд 17 жовтня 2006 року, ЗАТ «Торговий дiм «Азовсталь» передало на баланс ВАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» ранiше викупленi власнi акцiї в кiлькостi 59 132 698 штук простих iменних 

акцiй. Також були переданi акцiї ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», якi ранiше належали ЗАТ «Торговий 

дiм «Азовсталь» як власниковi в кiлькостi 1 365 487 987 штук простих iменних акцiй.  

Законом України «Про господарськi товариства» у статтi 32 «Придбання акцiонерним 

товариством власних акцiй» передбачено, що викупленi акцiї повиннi бути реалiзованi або 

анульованi у термiн не бiльший одного року.  

У зв'язку з тим, що на балансi ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» знаходилися акцiї власного випуску в 

кiлькостi 1 427 509 285 штук загальною номiнальною вартiстю 356 877 321,25 гривень, якi були 

ранiше викупленi у акцiонерiв i отриманi в процесi реорганiзацiї шляхом приєднання ЗАТ 

«Торговий дiм «Азовсталь», було ухвалено рiшення про включення до порядку денного чергових 

Загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 23 червня 2007 року, питання про зменшення 

статутного фонду шляхом анулювання вказаних вище акцiй Товариства. 

З дотриманням всiх вимог статей 39, 40, 41 - 44 Закону України «Про господарськi товариства» 23 

червня 2007 року було скликано Загальнi збори акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 

Кiлькiсть зареєстрованих на зборах акцiонерiв i їх повноважних представникiв складала 139 осiб, 

що володiють 69,59% акцiй з правом голосу статутного фонду Товариства. Статтею 41 Закону 

України «Про господарськi товариства» визначено, що Загальнi збори визнаються правочинними, 

якщо в них беруть участь акцiонери, якi мають вiдповiдно до статуту товариства бiльш нiж 60 

вiдсоткiв голосiв. Отже Загальнi збори акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiд 23.06.2007 

правочиннi. Голосування на зборах здiйснювалося за принципом: одна акцiя - один голос.  

З питання №6 «Про зменшення статутного фонду (капiталу) Товариства» (Протокол №1 вiд 

23.06.07р.) акцiонерами бiльшiстю голосiв (99,9%) було ухвалено наступне рiшення:  

- Зменшити статутний фонд (капiтал) шляхом анулювання ранiше викуплених акцiй, а також 

отриманих в процесi реорганiзацiї Товариства шляхом приєднання до нього ЗАТ «Торговий дiм 

«Азовсталь» власних простих iменних акцiй ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» загальною кiлькiстю 1 427 

509 285 штук загальною вартiстю 356 877 321,25 гривень.  

- Пiсля зменшення статутний фонд (капiтал) ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» складатиме 1 048 573 

932,00 гривнi, кiлькiсть простих iменних акцiй складатиме 4 194 295 728 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок кожна. 

Особливостi порядку зменшення статутного фонду (капiталу) регулюються Цивiльним i 

Господарським Кодексами, Законом України «Про господарськi товариства», Положенням «Про 

порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду акцiонерного товариства» (Рiшення 

ДКЦПФР №387 вiд 22.02.2007р.), Положенням «Про порядок реєстрацiї випуску акцiй» (Рiшення 

ДКЦПФР №942 вiд 26.04.2007р.). 

Статут ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» був зареєстрований 26.09.2007 року №12741050014000396. 

Реєстрацiя випуску акцiй вiдбулася 02 квiтня 2008 року, Свiдоцтво видане ДКЦПФР №117/1/08 на 

4 194 295 728 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 048 573 932,00 грн. 

2008 рiк: На позачергових Загальних зборах ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiд 04 липня 2008 року 
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акцiонерами було ухвалено рiшення про збiльшення статутного фонду (капiталу) Товариства на 2 

426 068,00 грн. до 1 051 000 000,00 грн. шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної 

вартостi за рахунок додаткових внескiв. Також було ухвалено рiшення про закрите (приватне) 

розмiщення 9 704 272 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2 426 068,00 грн. 

Для здiйснення процедури збiльшення статутного капiталу i закритого (приватного) розмiщення 

акцiй, вiдповiдно до вимоги Положення «Про порядок збiльшення (зменшення) розмiру 

статутного капiталу акцiонерного товариства» (затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №387 вiд 

22.02.2007 року), Товариство здiйснило низку необхiдних для цього заходiв. 

Закрите (приватне) розмiщення акцiй здiйснювалося в два етапи перший - з 15.09.2008 по 

06.10.2008 р., другий - з 07.10.2008 по 10.10.2008 р. 

25 жовтня 2008 року на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ «МК «АЗОВСТАЛь» Протоколом №2 

були затвердженi змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного капiталу 

шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 

Статут зареєстрований 04.11.2008 року № 12741050016000396. 

Реєстрацiя випуску акцiй вiдбулася 29 серпня 2008 року, Свiдоцтво видане ДКЦПФР 18 листопада 

2008 року №344/1/08 на 4 204 000 000 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною 

вартiстю 1 051 000 000,00 грн. 

У перiод 2009 -2013 рр змiн розмiру статутного фонду (капiталу) ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не 

вiдбувалося, та складае станом на 31.12.2013 року - 1 051 000 000,00 грн. подiлений на 4 204 000 

000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. 

Статут ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (дiюча редакцiя) зареєстрований 30.04.2013 року № 

12741050026000396.  

 

Iнформацiя щодо вiдсутностi РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" вiд 22 квiтня 2011 вiдкликано зi складу 

Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 

(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).  

Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. було обрано на посаду 

одноособового Члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 

"МК "АЗОВСТАЛЬ" вiд 04.07.2008 р., строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї склав 

2,8 роки.  

Станом на 31.12.2013 р. замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не 

призначено.  

 

Станом на 01.01.2013р. на рахунку емiтента в депозитарiї ПрАТ «ВДЦБ» було 8 517 698 штук 

простих iменних акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», якi були викупленi у акцiонерiв товариства у 

2012 р. на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах ПАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» вiд 26.04.2012 року та згiдно протоколу Лiчильної комiсiї №6 вiд 26.04.2012 

р. за пiдсумками голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства з питання №7 порядку 

денного «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та 

їх граничної сукупної вартостi», було складено перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати 

здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України 

«Про акцiонернi товариства».  

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №67 вiд 14.03.2013 року було надано дозвiл 

Товариству на продаж ранiше викуплених акцiй. 20.03.13 року у вiдповiдностi з укладеним 

договором купiвлi-продажу цiнних паперiв з рахунку ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» в депозитарiї 

ПрАТ «ВДЦБ» було списано ранiше викупленi акцiї у кiлькостi 8 517 698 штук простих iменних 

акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».  

Iнформацiя щодо викупу власних простих iменних акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 

звiтного перiоду:  

26 квiтня 2013 року вiдбулись Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», до порядку 
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денного яких було включено питання сьоме: «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi».  

Згiдно статтi 68 Закону України «Про акцiонернi товариства», кожний акцiонер - власник простих 

акцiй товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством 

належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та 

голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про вчинення товариством значного 

правочину.  

На пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» вiд 25.04.2013 року та згiдно протоколу Лiчильної комiсiї №7 вiд 25.04.2013 р. за 

пiдсумками голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства з питання №8 порядку 

денного «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та 

їх граничної сукупної вартостi», було складено перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати 

здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України 

«Про акцiонернi товариства».  

Протягом 30 днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги 

обов'язкового викупу акцiй, до Товариства надiйшли письмовi звернення акцiонерiв, якi мали 

намiр реалiзувати зазначене право з вимогою про обов’язковий викуп власних простих iменних 

акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 

Згiдно статтi 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» викуп акцiй здiйснювався за 

ринковою вартiстю, визначеною в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» та що була затверджена рiшенням Наглядової ради ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» №70 вiд 12.04.2013 р. у розмiрi 0,6325 грн. (шiстдесят три цiлих двадцять п’ять 

сотих копiйок) за одну просту iменну акцiю ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».  

У зв’язку з обов’язковим викупом у перiод з 07.06.2013 р. по 22.08.2013 р.. на рахунок емiтента в 

депозитарiї ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» було зараховано 5 098 824 штук простих iменних 

акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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 кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
11315584 10492244 8437 7387 11324021 10499631 

будівлі та споруди 4221686 3990651 2010 2010 4223696 3992661 

машини та 

обладнання 
6652830 6152896 0 0 6652830 6152896 

транспортні 

засоби 
381580 294238 6427 5377 388007 299615 

інші 59488 54459 0 0 59488 54459 

2. Невиробничого 

призначення: 
344 1110 5325 5325 5669 6435 

будівлі та споруди 7 3 5325 5325 5332 5328 

машини та 

обладнання 
31 9 0 0 31 9 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 306 1098 0 0 306 1098 

Усього 11315928 10493354 13762 12712 11329690 10506066 

Опис Чиста балансова вартiсть основних засобiв становить: 

На 31 грудня 2012 року 11 315 928 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi Будiвлi i споруди на суму 4 221 693 тис. грн.; 

- по групi Виробниче обладнання на суму 7 034 441 тис. грн.; 

- по групi Iншi основнi засоби на суму 59 794 тис. грн. 

На 31 грудня 2013 року 10 493 354 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi Будiвлi i споруди на суму 3 990 654 тис. грн.; 

- по групi Виробниче обладнання на суму 6 447 143 тис. грн.; 

- по групi Iншi основнi засоби на суму 55 557 тис. грн. 

Первiсна або переоцiнена вартiсть основних засобiв становить: 

На 31 грудня 2012 року 11 334 580 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi Будiвлi i споруди на суму 4 221 693 тис. грн.; 

- по групi Виробниче обладнання на суму 7 034 441 тис. грн.; 

- по групi Iншi основнi засоби на суму 78 446 тис. грн. 

На 31 грудня 2013 року 11 608 201 тис. грн., у т.ч.: 

- по групi Будiвлi i споруди на суму 4 266 708 тис. грн.; 

- по групi Виробниче обладнання на суму 7 250 696 тис. грн.; 

- по групi Iншi основнi засоби на суму 90 797 тис. грн. 

Всi основнi засоби, при постановцi на баланс, оцiнюються за їх первинною вартiстю. У 

подальшому основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за мiнусом подальшого 

зносу та резерву знецiнення. Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної 

зовнiшнiми незалежними оцiнниками.  

Амортизацiя в бухгалтерському облiку нараховується прямолiнiйним методом, по якому рiчна 

сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на термiн корисного 

використання основних засобiв. При нарахуваннi амортизацiї прямолiнiйним способом 

лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля. 

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних 

засобiв став придатним для корисного використання.  

Рух основних засобiв на протязi звiтного 2013 року характеризувався наступними показниками: 

Усього надiйшло/переведено з категорiї «капiтальнi iнвестицiї» основних засобiв на протязi 
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звiтного 2013 року на суму 378 377 тис. грн. (за первiсною вартiстю) у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 59 810 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 305 794 тис. грн.; 

по групi Iншi основнi засоби на суму 12 773 тис. грн. 

Вибуло основних засобiв на протязi звiтного 2013 року усього на суму 104 756 тис. грн. (за 

первiсною вартiстю) у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 14 795 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 89 539 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 422 тис. грн. 

Знос основних засобiв за 2013 рiк складає 1 075 894 тис.грн., у т.ч.: 

-по групi Будiвлi i споруди на суму 261 809 тис. грн.; 

-по групi Виробниче обладнання на суму 796 193 тис. грн.; 

-по групi Iншi основнi засоби на суму 17 892 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013 р. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має основних засобiв, якi перебувають в 

заставi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

11294933 13908802 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
1051000 1051000 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

1051000 1051000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) i НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової 

звiтностi», затвердженого наказом №73 вiд 07.02.2013р. iз змiнами i доповненнями. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв – 

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення – Доходи 

майбутнiх перiодiв. 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) i НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової 

звiтностi», затвердженого наказом №73 вiд 07.02.2013р. iз змiнами i доповненнями. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв –

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення – Доходи 

майбутнiх перiодiв. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (11 294 933 тис.грн) бiльше скоригованого статутного 

капiталу ( 1 051 000 тис.грн.) Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 

розрахованому на кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 
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за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 7292 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 20398 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 11719736 X X 

Усього зобов'язань X 11747426 X X 

Опис: Зобов'язання ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 10 762 453 тис. грн. 

 

До складу iнших зобов'язань входять:  

*Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7 920 331,00 

тис. грн.;  

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 1 159 941,00 тис. 

грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 16 034,00 тис. грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 34 103,00 тис. грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 781 172,00 тис. грн.; 

*Пенсiйнi зобов'язання 984 973 тис. грн.; 

*Iншi поточнi зобов'язання 823 182 тис. грн. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Неперервнолитi сляби 

(вкл.товар.сляби та 

сляби для 

подаль.виробництва 

лист.гар. i 

холоднокат.виробiв 

3427 14028496 53.81 2437 8861531 42.44 

2 

Листовi гарячекатанi i 

холоднокатанi вироби з 

нелегованої та легованої 

сталi 

879 4949190 18.98 863 4370198 20.93 

3 

Сортовий та фасонний 

прокат (в т. в. кулi та 

деталi для залiзничних 

колiй) 

679 3989350 15.30 656 3824969 18.32 

4 Рейки 298 1883456 5.31 285 2577883 12.34 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
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№ 

з/п 
Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 89.0 

2 
Витрати на оплату працi i вiдрахування на 

соцiальнi заходи 
4.2 

3 Амортизацiя 4.8 

4 Iншi витрати 2.0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

20.02.2013 21.02.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 

03.04.2013 04.04.2013 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

29.04.2013 29.04.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

08.07.2013 09.07.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 

01.11.2013 01.11.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс 

(Аудит)" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
21603903 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01032 м. Київ, Голосiївський р-н, вул. 

Жилянська, буд. 75 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 0152 26.01.2001 

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** 

№ 0152 26.01.2001 04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс 

(Аудит)"  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
21603903  

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01032 м. Київ, Голосiївський р-н, вул. 

Жилянська, буд. 75  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№ 0152 26.01.2001 

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** 

- - № 0152 26.01.2001 04.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

Акцiонерам та керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi ПАТ «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ» (надалi 

«Компанiя») (код ЄДРПОУ: 00191158; дата державної реєстрацiї: 1 жовтня 1996 року; мiсцезнаходження: 87500, вул. 

Лепорського 1, м. Марiуполь, Донецька область, Україна), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан, форма №1) 

станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдний звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма №2), звiт 

про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк, а також опис основних 

положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародних 

стандартiв аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до рiшень Аудиторської палати 

України вiд 18 квiтня 2003 року та вiд 31 березня 2011 року). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, наведена нижче фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Компанiї станом на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 i Примiтку 8 до цiєї фiнансової звiтностi, в якiй вказано, що Компанiя 

входить до складу групи «Систем Кепiтал Менеджмент» i здiйснює значнi операцiї з iншими компанiями цiєї групи.  

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї фiнансової звiтностi. На операцiї Компанiї мали вплив, а також 

можуть впливати у найближчому майбутньому полiтична та економiчна невизначенiсть в Українi. Ми не вносимо 

застережень у наш висновок у зв’язку з цими аспектами. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Додаткова iнформацiя, що розкривається вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» затвердженого рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку (надалi «Комiсiя») вiд 29 вересня 2011 року N 1360:  

1)Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року 

повинна бути бiльшою за його статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Компанiї 

була бiльшою за її статутний капiтал.  

2)Вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Комiсiї 

вiд 3 грудня 2013 року N 2826 Компанiя зобов’язана подавати до Комiсiї iншу iнформацiю (надалi «Iнша iнформацiя») 

разом iз фiнансовою звiтнiстю. Ми ознайомилися з Iншою iнформацiєю, пiдготованою Компанiєю, та не помiтили 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та такою Iншою iнформацiєю. 

3)Закон України «Про акцiонернi товариства» (надалi «Закон») вимагає обов’язкового узгодження вчинення значних 

правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї за даними її останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. Обсяг проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi передбачав виконання процедур для 

отримання аудиторських доказiв, на вибiрковiй основi, щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 

Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що рiшення щодо вчинення значних 

правочинiв Компанiєю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року, не були прийнятi у вiдповiдностi до 

Закону.  

4) Закон вимагає наявностi у акцiонерних товариств кодексу (принципiв) корпоративного управлiння, який має 

ухвалюватися акцiонерами, але не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння. Ми не змогли 

оцiнити стан вiдповiдностi корпоративного управлiння Компанiї вимогам Закону, оскiльки в Законi не визначенi чiткi 

критерiї стандартiв корпоративного управлiння. 
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5) У ходi аудиту фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських 

процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 

Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не 

висловлюємо такої думки. 

- 

- 

- 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв протягом останнiх трьох рокiв не 

скликались. 
Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  1 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
37 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради не 

створено будь-яких комiтетiв 

Інші (запишіть)  - 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 
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Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  н/д 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): н/д 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  н/д 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 
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органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Статут товариства мiстить вимоги 

щодо органiзацiї, скликання, 

проведення загальних зборiв 

акцiонерiв, роботи наглядової 

ради та виконавчого органу, 
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ревiзiйної комiсiї (ревiзора), та 

мiстить положення щодо акцiй та 

порядку розподiлу прибутку 

 

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  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) н/д 
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Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Протягом останнiх трьох рокiв 

товариство не змiнювало 

зовнiшнього аудитора: у перiод 

2011-2013р.р. для аудитiв рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства 

рiшеннями Наглядової ради 

Товариства обирались аудитори 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«УКРВОСТОКАУДИТ» (код 

ЄДРПОУ 19348835) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 

(АУДИТ)» (код ЄДРПОУ 

21603903). У 2014 роцi Рiшенням 

Наглядової ради №105 вiд 

24.01.2014 року для аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 

2013 рiк обрано ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 

(АУДИТ)».  

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства в в 2013 

р. здiйснювались ТОВ 

Аудиторська фiрма 

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

(аудит фiнансовой звiтностi). 
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  У ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 

ревiзiйна комiсiя вiдсутня (не 

обрано).  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Вiдомостi про залучення iнвестицiй протягом наступних трьох 

рокiв вiдстунi.    

 

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  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
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Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У 

Товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У 

Товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.  

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 

У Товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

Територія 
 

за КОАТУУ 1412300000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 24.10 

Середня кількість 

працівників 
12359 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул.Лепорського, буд.1, м.Марiуполь, 

Донецька обл., 87500  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 14469 11179 0 

первісна вартість 1001 50399 50382 0 

накопичена амортизація 1002 35930 39203 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 758407 868332 0 

Основні засоби: 1010 11315928 10493354 0 

первісна вартість 1011 11334580 11608201 0 

знос 1012 18652 1114847 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 
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Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

95206 

 

284736 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 235 232 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 11841 8115 0 

Відстрочені податкові активи 1045 240607 106221 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 12436693 11772169 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2972164 2464427 0 

Виробничі запаси 1101 1583365 1501225 0 

Незавершене виробництво 1102 961573 716169 0 

Готова продукція 1103 424886 241556 0 

Товари 1104 2340 5477 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 10253097 7766291 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

10214 

 

109008 

 

0 

з бюджетом 1135 391920 356698 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 117821 40000 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 137968 9992 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 96263 269235 0 

Готівка 1166 34 34 0 

Рахунки в банках 1167 60246 156429 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 278440 339024 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
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резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 10295 4815 0 

Усього за розділом II 1195 14150361 11319490 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 26587054 23091659 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1972965 1972965 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 6283277 5668030 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 1445121 1445121 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 276009 276009 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3933559 1934083 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 2129 ) ( 1275 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 13908802 11294933 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 859462 984973 0 

Довгострокові кредити банків 1510 80 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 3003037 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 
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Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 3862579 984973 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 12520 7292 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 5608921 7920331 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 21939 20398 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 15710 16034 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 34052 34103 0 

за одержаними авансами 1635 1640310 1159941 0 

за розрахунками з учасниками 1640 781635 781172 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 42875 49300 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 657711 823182 0 

Усього за розділом IІІ 1695 8815673 10811753 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 26587054 23091659 0 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 20882305 22790013 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 21820342 ) ( 24555153 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 938037 ) ( 1765140 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 222067 102496 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 296691 ) ( 276547 ) 

Витрати на збут 2150 ( 606498 ) ( 482270 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 128734 ) ( 86621 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 1747893 ) ( 2508082 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 84406 74012 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 631231 ) ( 743985 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 65122 ) ( 16030 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 2359840 ) ( 3194085 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -153260 498661 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 2513100 ) ( 2695424 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -39114 1960831 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -70 -69 

Інший сукупний дохід 2445 -82849 -88700 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -122033 1872062 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -18874 317461 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -103159 1554601 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2616259 -1140823 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 19486034 22183289 

Витрати на оплату праці 2505 792024 722494 

Відрахування на соціальні заходи 2510 315826 267108 

Амортизація 2515 1086122 1022632 
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Інші операційні витрати 2520 1080154 852898 

Разом 2550 22760160 25048421 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4199600513 4199515910 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4199600513 4199515910 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.59841 -0.64184 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.59841 -0.64184 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 

Згiдно з МСБО 7 суб’єкт господарювання може 

застосовувати прямий або непрямий метод, згiдно з яким 

розкривається iнформацiя про грошовi потоки. ПАТ "МК" 

АЗОВСТАЛЬ" застосував непрямий метод. 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 2359840 0 3194085 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 1075894 X 1000685 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 49787 0 54118 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 3342 0 1448 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 127734 0 403396 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X -517332 X -645009 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 2784283 0 2853864 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 364245 0 676232 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 2488824 0 1730938 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 127876 0 295280 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 60584 0 69822 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 136078 221236 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 1554648 0 1425733 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 643884 0 338702 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 1233980 0 904306 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 320668 0 521427 

Сплачений податок на прибуток 3580 X -76629 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 720513 0 338702 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 60674 X 28020 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



117 

 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 1530 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 608532 X 565077 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 549388 0 537057 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 5615 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 3225 X 9423 

Погашення позик 3350 X 80 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 463 X 2874 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 1847 0 0 12297 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 172972 0 0 210652 

Залишок коштів на початок року 3405 96263 X 306915 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 269235 0 96263 0 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 



118 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 
за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1051000 0 7205242 276009 5453188 0 -2129 13983310 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 921965 0 523156 0 -1445121 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 6283277 -6283277 0 -74508 0 0 -74508 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1972965 6283277 1445121 276009 3933559 0 -2129 13908802 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -2513100 0 0 -2513100 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 -33566 0 0 -69593 0 0 -103159 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 -33496 0 0 0 0 0 -33496 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 -70 0 0 0 0 0 -70 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 -69593 0 0 -69593 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 -1950 0 -1275 -3225 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 3486 0 2129 5615 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -581681 0 0 581681 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -615247 0 0 -1999476 0 854 -2613869 

Залишок на 

кінець року 
4300 1972965 5668030 1445121 276009 1934083 0 -1275 11294933 

 

Примітки 
Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у 

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1 ПАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" та його дiяльнiсть 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

(далi – "Компанiя" або "АЗОВСТАЛЬ") було засноване у 1933 роцi як державне пiдприємство. 

Акцiонерним товариством воно стало у 1996 роцi, коли в Українi проводилась програма 

приватизацiї. Приватне акцiонерне товариство «Систем Кепiтал Менеджмент», компанiя, яка 

зареєстрована в Українi та належить пану Ринату Ахметову, набула контроль над Компанiєю 

шляхом проведення ряду операцiй та збiльшення акцiонерного капiталу. Станом на 31 грудня 2013 

року та 31 грудня 2012 року бенефiцiарним власником Компанiї є пан Ринат Ахметов через рiзнi 

пiдприємства, якi разом iменуються «Систем Кепiтал Менеджмент» («СКМ»). 

Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво напiвфабрикатiв та готової металопродукцiї для її 

реалiзацiї на внутрiшньому ринку та за кордоном. 

Компанiю контролює Metinvest B.V. (далi - «Метiнвест» або «Група»), компанiя, зареєстрована в 

Нiдерландах. Metinvest B.V. є холдинговою компанiєю гiрничо-металургiйного сегмента СКМ. 

Метiнвест є повнiстю iнтегрованою компанiєю з виробництва сталi, яка володiє активами у кожнiй 

ланцi виробничого ланцюга – вiд видобування залiзної руди та коксiвного вугiлля до виробництва 

напiвфабрикатiв i готової продукцiї, а також трубопрокат та виробництво листової i рулонної 

сталi. Компанiя функцiонує як частина дивiзiону з виробництва сталi Метiнвеста. Вiдповiдно, 

Компанiя проводить значнi операцiї з iншими компанiями Метiнвеста та СКМ i має суттєвi 

залишки за такими операцiями (див. Примiтку 8) та залежить вiд безперервної пiдтримки 

Метiнвеста. Метiнвест погодився продовжувати надавати пiдтримку Компанiї протягом 

щонайменше наступних 12 мiсяцiв. Метiнвест на 71,25% належить СКМ. 

Станом на 31 грудня 2013 року в Компанiї працювали 12 188 осiб (на 31 грудня 2012 року – 12 307 

осiб).  

Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: вул. 

Лепорського, 1, м. Марiуполь, 87500, Україна. 

2 Умови, в яких працює Компанiя 

АЗОВСТАЛЬ - це один з трьох металургiйних комбiнатiв Метiнвеста в Українi. Крiм того, 

АЗОВСТАЛЬ отримує бiльшiсть залiзної руди та вугiлля вiд дочiрнiх компанiй Метiнвеста, а 

також реалiзує бiльшiсть своєї продукцiї дочiрнiм компанiям Метiнвеста. Бiльше того, Метiнвест 

виконує функцiю централiзованого казначейства. Оскiльки Метiнвест рацiонально пiдходить до 

своїх бiзнес та операцiйних процесiв та прагне досягти ефекту синергiї вiд того, яким чином має 

працювати Група, Компанiя може зазнати змiн, якi можуть мати вплив на її фiнансовi та 

операцiйнi результати.  

Фiнансовi результати АЗОВСТАЛЬ значною мiрою залежать вiд 1) свiтових факторiв, що мають 

вплив на цiни на сталь, залiзну руду та вугiлля; 2) фiскальної та економiчної полiтики, яку реалiзує 

уряд України та 3) полiтики Метiнвеста щодо принципiв включення АЗОВСТАЛЬ у вертикально 

iнтегрований процес виробництва сталi. 

Цiни на металопродукцiю знаходяться пiд впливом численних факторiв, включаючи економiчну 

ситуацiю у свiтi, попит, свiтовий обсяг виробництва, ступiнь використання виробничих 

потужностей, витрати на сировину, валютнi курси i модернiзацiю процесу виробництва сталi. 

Протягом останнiх рокiв цiни на металопродукцiю вiдзначались суттєвою нестабiльнiстю. 

Компанiя має виробничi потужностi в Українi та реалiзовує значну частину готової продукцiї на 

українському ринку, а отже, знаходиться пiд значним впливом ситуацiї в Українi. Економiка 

України знаходиться на етапi розвитку та характеризується вiдносно високими економiчними i 

полiтичними ризиками. Ситуацiя нещодавно загострилася пiсля масових акцiй протесту в Києвi, 

якi призвели до припинення повноважень Президента та створення тимчасового уряду. Крiм того, 

складна ситуацiя склалася в АР Крим, де 16 березня 2014 року було проведено референдум про 

приєднання до Росiйської Федерацiї, пiсля чого АР Крим та Росiйська Федерацiя оголосили про 
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приєднання Криму до Росiї. 

На початку 2014 року мiжнародна рейтингова агенцiя Moody’s Investors Service знизила 

суверенний рейтинг України з Саа1 до Саа2 з негативним прогнозом. Протягом сiчня-березня 2014 

року українська гривня рiзко девальвувала по вiдношенню до основних свiтових валют. Майбутня 

стабiльнiсть економiки України значним чином залежить вiд успiху реформ та ефективностi 

вжитих економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, а також вiд вiдновлення спiвробiтництва з 

мiжнародними фiнансовими органiзацiями для уникнення можливостi дефолту. Девальвацiя 

гривнi матиме короткостроковий позитивний вплив на загальну прибутковiсть Компанiї. 

Водночас, на українському ринку спостерiгається деяке скорочення попиту на продукцiю 

Компанiї. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя має суттєвi залишки заборгованостi до 

отримання вiд рiзноманiтних державних органiв України та передоплати, здiйсненi цим органам, 

включаючи передоплату з податку на прибуток у сумi 40 000 тисяч гривень та ПДВ до 

вiдшкодування у сумi 316 698 тисяч гривень. Строки розрахункiв за цими залишками є фактором 

невизначеностi i залежать вiд наявностi коштiв у державному бюджетi. 

Остаточний вплив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте 

вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. 

Керiвництво Компанiї та Метiнвеста впевнене, що в ситуацiї, яка склалась, воно вживає всiх 

належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї. 

3 Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної 

вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi принципи 

облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Якщо не 

вказано iнше, цi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, 

поданих у звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень. Якщо не зазначено iнше, всi суми наведенi 

з округленням до тисячi. 

Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва професiйних суджень, оцiнок та 

припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на суми активiв i 

зобов‘язань, доходiв i витрат, якi показанi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються 

на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

обґрунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та 

зобов’язань, iнформацiя про якi недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки базуються на наявнiй 

у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд 

цих оцiнок. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi, описанi у Примiтцi 4. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Асоцiйованi компанiї - це всi пiдприємства, на дiяльнiсть яких 

Компанiя може мати суттєвий вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуацiя передбачає 

володiння вiд 20% до 50% прав голосу. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за 

методом участi в капiталi та початково визнаються за собiвартiстю. Балансова вартiсть iнвестицiй 

в асоцiйованi компанiї включає гудвiл, що виник при придбаннi, мiнус накопиченi збитки вiд 

знецiнення (за наявностi). Частка Компанiї у прибутках або збитках асоцiйованих компанiй пiсля 

дати придбання визнається у звiтi про фiнансовi результати, а її частка у змiнi резервiв пiсля дати 

придбання визнається у резервах. Коли частка Компанiї у збитках асоцiйованої компанiї дорiвнює 

або перевищує її частку у цiй асоцiйованiй компанiї, включаючи будь-якi iншi незабезпеченi суми 

дебiторської заборгованостi, Компанiя не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона взяла 

на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.  

Нереалiзований прибуток за операцiями мiж Компанiєю та її асоцiйованими компанiями 

елiмiнується у розмiрi частки Компанiї в асоцiйованих компанiях; нереалiзованi збитки також 

елiмiнуються, крiм випадкiв, коли операцiя має ознаки знецiнення переданого активу. 

Перевищення справедливої вартостi частки Компанiї у придбаних чистих активах асоцiйованих 
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компанiй ("негативний гудвiл") визнається у звiтi про фiнансовi результати.  

Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки статей, включених до фiнансової звiтностi Компанiї, 

було використано валюту первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя 

(функцiональна валюта). Статтi у цiй фiнансовiй звiтностi оцiненi та поданi у нацiональнiй валютi 

України, гривнi, яка є функцiональною валютою та валютою подання Компанiї. 

Операцiї, деномiнованi в iноземнiй валютi, облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального 

банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок 

розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на 

основi обмiнного курсу, чинного на цю дату. 

Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за офiцiйним 

курсом обмiну НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що 

виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi 

результати у складi курсових рiзниць.  

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року основний курс обмiну, що застосовувався 

для перерахунку сум в доларах США, становив 7,993 гривнi за 1 долар США. Наразi українська 

гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 

Основнi засоби. Основнi засоби облiкованi за справедливою вартiстю за мiнусом подальшого 

зносу та резерву пiд знецiнення. Справедлива вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної 

зовнiшнiми незалежними оцiнниками. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої 

вартостi активiв, що переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за 

первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням 

активiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самою Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв, 

витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки кредитується через 

iншi сукупнi доходи та збiльшує резерв переоцiнки у складi капiталу. При переоцiнцi основних 

засобiв будь-яка накопичена амортизацiя на дату переоцiнки сторнується з первiсною вартiстю 

таких основних засобiв, а чиста вартiсть перераховується вiдповiдно до результатiв переоцiнки. 

Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi 

того самого активу, дебетується через iншi сукупнi доходи та зменшує резерв переоцiнки у складi 

капiталу, а будь-яке iнше зменшення балансової вартостi вiдноситься на звiт про фiнансовi 

результати. Резерв переоцiнки основних засобiв, показаний у складi капiталу, вiдноситься 

безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, 

тобто коли актив реалiзується або списується або коли Компанiя продовжує його 

використовувати. В останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж 

сумою амортизацiї на основi переоцiненої балансової вартостi активу та сумою амортизацiї на 

основi первiсної вартостi активу. 

Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою статтi, вартiсть 

яких є значною та якi можуть бути вiднесенi на окремий амортизацiйний перiод.  

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а 

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються 

лише у тих випадках, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд 

основного засобу. Усi iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються у звiтi про фiнансовi 

результати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Визнання основних засобiв припиняється пiсля їхнього вибуття або якщо тривале використання 

активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибутки та збитки вiд вибуття 

активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень з їхньою балансовою вартiстю та 

визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Пiсля продажу переоцiнених активiв суми, включенi 

до iнших резервiв, переводяться до складу нерозподiленого прибутку. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою розподiлу первiсної 

вартостi чи вартостi переоцiнки до їхньої лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї, 

як показано далi: 

Залишковi строки експлуатацiї (у роках) 

Будiвлi та споруди 1 - 60 
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Виробниче обладнання 1 - 35 

Iншi основнi засоби 1 - 10 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент 

вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр 

використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв 

та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.  

Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi його вiдшкодування, якщо балансова вартiсть 

перевищує оцiночну вартiсть вiдшкодування цього активу. 

Незавершене будiвництво являє собою передоплату за основнi засоби i вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх 

вводу в експлуатацiю. 

Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням, 

будiвництвом або виробництвом квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, строк експлуатацiї яких є необмеженим, не 

амортизуються, а аналiзуються щороку на предмет знецiнення. Активи, якi амортизуються, 

аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких подiй або змiн обставин, якi свiдчать про 

те, що вiдшкодування повної балансової вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд 

знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його 

вiдшкодування, а також суму переоцiнки, яка ранiше була визнана у складi капiталу. Вартiсть 

вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або 

вартiсть використання активу залежно вiд того, яка з них бiльша. Для розрахунку можливого 

знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують грошовi потоки, що можуть 

бути iдентифiкованi (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi потоки). За винятком гудвiла, 

нефiнансовi активи, що зазнали знецiнення, аналiзуються на предмет можливого сторнування 

знецiнення на кожну звiтну дату. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними 

категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво Компанiї визначає 

класифiкацiю фiнансових активiв у момент їх початкового визнання. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть – це кредити та дебiторська заборгованiсть, якi виникають, 

коли Компанiя реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору без намiру 

продажу цiєї дебiторської заборгованостi негайно або у найближчому майбутньому. Вони 

включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких 

перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв. 

У балансi кредити та дебiторська заборгованiсть класифiкованi як дебiторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов’язання спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим 

пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди, крiм операцiй з 

пов’язаними сторонами, якi здiйснюються за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або 

збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з 

тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у 

якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.  

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов’язання, 

кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи – за вирахуванням 

понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, в тому числi початковi витрати на 

проведення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та 

амортизуються iз використанням ефективної процентної ставки iнструмента. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань термiном до одного року вважається їх 

номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом. Справедлива 
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вартiсть фiнансових зобов’язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових 

потокiв за договором за поточною ринковою процентною ставкою для аналогiчних фiнансових 

iнструментiв, яка є наявною для Компанiї. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує фiнансовi активи з балансу, коли (i) 

активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою чиннiсть або 

(ii) Компанiя передала, в основному, всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або 

(iii) Компанiя не передала та не залишила, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але 

припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 

практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових 

обмежень на перепродаж. 

Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку та 

вiдстроченого податку. У цiй фiнансовiй звiтностi поточний податок на прибуток показаний 

вiдповiдно до вимог законодавства України, яке дiяло станом на звiтну дату.  

Витрати з податку на прибуток вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони 

не мають бути вiдображенi у складi iнших сукупних доходiв або безпосередньо у складi капiталу у 

зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому самому або iншому 

перiодi у складi iнших сукупних доходiв або безпосередньо у складi капiталу. 

Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. 

Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 

зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, 

яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi 

були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується, 

застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi 

перенесенi податковi збитки.  

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та 

перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.  

Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною вартiстю 

мiнус подальша амортизацiя та знецiнення. Витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються у звiтi про 

фiнансовi результати шляхом амортизацiї, протягом перiоду використання вiдповiдних елементiв 

у виробничому процесi. 

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менша. Вартiсть товарно-матерiальних 

запасiв визначається за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та 

незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi 

витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, розподiленi на пiдставi нормальної 

виробничої потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї – 

це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних 

витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю 

iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв 

на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне 

свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до 

первинних чи переглянутих умов дебiторської заборгованостi. Суттєвi фiнансовi труднощi 

дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або 
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фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської 

заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є 

знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною 

процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а 

сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Якщо 

дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона 

списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. 

Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi результати за рахунок iнших 

операцiйних витрат. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, умови 

якої переглянутi, облiковується за амортизованою вартiстю на основi нової структури 

переглянутих грошових потокiв. Вiдповiднi прибутки або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi 

результати на дату перегляду та в подальшому амортизуються за методом ефективної процентної 

ставки. Якщо умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином 

внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з 

використанням початкової ефективної процентної ставки до змiни умов. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. 

Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана 

передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата стосується активу, 

який при початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, 

здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як 

Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя 

отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати вiдносяться на 

фiнансовий результат пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує 

свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть 

отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином i вiдповiдний збиток вiд 

знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, 

депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний 

термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi 

складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх 

обмiняти або використати для розрахунку по зобов’язаннях протягом принаймнi дванадцяти 

мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з 

емiсiєю нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених 

акцiй представлено як емiсiйний дохiд. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони 

оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до 

фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi 

пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов’язання з виплати 

дивiдендiв погашається протягом перiоду бiльше одного року пiсля звiтної дати, воно включається 

до складу довгострокових зобов’язань i оцiнюється за приведеною вартiстю майбутнiх грошових 

потокiв, якi необхiднi для погашення зобов’язання, iз використанням процентної ставки (до 

оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, 

притаманнi зобов’язанню. Ефект первiсного дисконтування дивiдендiв та подальша змiна 

дисконту визнаються безпосередньо у складi капiталу. 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням 

витрат, понесених на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж сумою надходжень 
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(за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у звiтi про 

фiнансовi результати протягом строку, на який були залученi позиковi кошти, з використанням 

методу ефективної процентної ставки. 

Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї 

iснує безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля 

звiтної дати. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

визнається та спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики облiку фiнансових iнструментiв. У 

подальшому iнструменти з фiксованим строком погашення переоцiнюються за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй та дисконтiв при 

розрахунку. Фiнансовi зобов’язання без фiксованого строку погашення у подальшому 

облiковуються за справедливою вартiстю. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за початково одержаними сумами. 

Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це нефiнансовi 

зобов’язання, якi визнаються, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване 

зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання 

потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем 

точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення 

знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв 

визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної 

до одного й того ж класу зобов’язань, є незначною. 

Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо 

вiдшкодування значною мiрою гарантоване. 

Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для 

погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення 

резерву з плином часу визнається як процентнi витрати. 

Умовнi активи та зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя 

про нього розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних вигод. 

Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов’язаннях, i їх суму можна розрахувати з 

достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається, крiм випадкiв, 

коли ймовiрнiсть того, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, якi 

передбачають економiчнi вигоди, є незначною. 

Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя робить на користь своїх 

працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фонду соцiального страхування, Пенсiйного 

фонду та Фонду загальнодержавного соцiального страхування України на випадок безробiття. 

Внески розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на 

витрати по мiрi їх здiйснення. До складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати 

включено пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги. 

Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь у державному 

пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я 

умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. 

Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє 

собою поточну вартiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату. 

Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за 

методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз 

встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкових процентних ставок за державними 
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облiгацiями станом на кiнець звiтного перiоду, валюта та строк погашення яких приблизно 

дорiвнюють валютi та строку вiдповiдного пенсiйного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, 

що виникають в результатi коригувань у зв’язку з вiдмiннiстю фактичних показникiв вiд 

прогнозних, та змiн в актуарних припущеннях, визнаються в iншому сукупному доходi з 

вiдображенням за дебетом чи кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається безпосередньо у 

складi прибутку чи збитку. 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

коштiв, що повиннi бути отриманi за проданi товари або наданi послуги у ходi звичайної 

дiяльностi Компанiї. Доходи вiд реалiзацiї показуються без ПДВ та знижок. 

Компанiя визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнiм рiвнем точностi, iснує 

ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод i дотримано конкретних 

критерiїв по кожному напрямку дiяльностi Компанiї, як описано нижче. Сума доходу вважається 

такою, що не може бути достовiрно визначена, доки не будуть врегульованi всi умовнi 

зобов’язання, пов’язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї базуються на результатах минулих перiодiв 

з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки кожної угоди. 

(а) Реалiзацiя металопродуктiв, напiвфабрикатiв та товарiв 

Компанiя виробляє та реалiзує металопродукцiю великим, середнiм та малим покупцям. Супутня 

та iнша продукцiя реалiзується тим самим покупцям. Виручка вiд продажу товарiв, супутньої та 

iншої продукцiї визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння товарами. Зазвичай, 

це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Проте коли Компанiя погоджується доставити 

вантаж у конкретне мiсце, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю у 

встановленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як 

перевезення оплачене до узгодженого пункту призначення (СРТ), франко-перевiзник (FCA) та 

поставка до кордону (DAF), якi визначають момент переходу ризикiв та вигод. 

Продажi облiковуються на основi цiн, вказаних у специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. 

Цiна продажу зазначається окремо для кожної специфiкацiї. 

(б) Комiсiйнi доходи 

Компанiя виступає агентом в угодах з реалiзацiї товарiв вiд iменi пов’язаних сторiн. Комiсiйний 

дохiд, отриманий Компанiєю за органiзацiю таких угод, визнається у момент переходу ризикiв та 

вигод вiд володiння товарами покупцями третiм сторонам. Цей дохiд вiдображається у звiтностi у 

складi iнших доходiв. 

Компанiя також здiйснює операцiї, метою яких є управлiння грошовими потоками. Такi операцiї 

не генерують дохiд для Компанiї, i, вiдповiдно, продажi та придбання за цими операцiями 

представленi згорнуто з вiдображенням прибутку або збитку в iнших доходах (або витратах). 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за такими операцiями представлена розгорнуто. 

Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок 

товарiв або послуг з мiсцем поставки на територiї України, включаючи поставки без прямої 

оплати, та iмпорту товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ 

законодавством); 0% застосовуються до експорту товарiв та супутнiх послуг. Вихiдний ПДВ при 

продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання товарiв або послуг клiєнтом або у 

момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ 

облiковується таким чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях виникає у момент 

отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в 

момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або право на 

кредит iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати податку. 

ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив 

або зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою 

сумою заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Аванси виданi та аванси отриманi показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, 

оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений шляхом постачання 

вiдповiдних товарiв або послуг 

Звiтнiсть за сегментами. Формат звiтностi про операцiйнi сегменти вiдповiдає формату 
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внутрiшньої звiтностi, яка подається органу, вiдповiдальному за прийняття операцiйних рiшень. 

Органом, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень, який вiдповiдає за розподiл ресурсiв 

та оцiнку результатiв дiяльностi операцiйних сегментiв, визначений Генеральний директор 

металургiйного дивiзiону Метiнвеста, який приймає стратегiчнi рiшення. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї включає закупочнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами 

поставки, та iншi вiдповiднi витрати. 

Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, 

пенсiйними зобов'язаннями, збитки вiд виникнення та ефект дисконтування фiнансових 

iнструментiв та збитки вiд курсової рiзницi. Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами 

вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Змiни у форматi представлення звiтностi. За потреби порiвняльнi суми були скоригованi для 

вiдповiдностi змiнам у форматi представлення iнформацiї поточного року. 

Перегляд залишкового строку експлуатацiї основних засобiв. У 2013 роцi керiвництво оцiнило 

залишковi строки експлуатацiї основних засобiв з урахуванням поточного технiчного стану 

активiв та прогнозованого перiоду, протягом якого активи, як очiкується, створюватимуть вигоди 

для Компанiї. При цьому враховувалися такi фактори: (а) очiкувана експлуатацiя активiв; (б) 

очiкуваний фiзичний знос, що залежить вiд експлуатацiйних факторiв та програми технiчного 

обслуговування; (в) технiчне або комерцiйне застарiння внаслiдок змiн ринкових умов. 

Iнформацiю про вплив перегляду строкiв експлуатацiї розкрито у Примiтцi 9. 

4 Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики 

Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому роцi. Розрахунки та судження 

постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у 

тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих 

обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Групи також 

використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi 

мають найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, 

результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань 

протягом наступного фiнансового року, включають: 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Керiвництво Компанiї щороку проводить аналiз для 

оцiнки того факту, чи вiдрiзняється суттєво балансова вартiсть об’єктiв основних засобiв вiд їхньої 

справедливої вартостi станом на кiнець звiтного перiоду. Аналiз оснований на iндексах цiн, змiнах 

технологiй, коливаннях валютних курсiв пiсля дати останньої переоцiнки, рентабельностi 

дiяльностi та iнших актуальних факторах. Якщо результати аналiзу свiдчать про те, що 

справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їхньої балансової вартостi, 

Компанiя проводить додаткову переоцiнку.  

Справедлива вартiсть основних засобiв визначається на основi амортизованої вартостi замiщення 

або ринкової вартостi, де це можливо. У ходi проведення оцiнки iз використанням цих методiв 

оцiнювачi застосували такi основнi припущення: 

- вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi витрати, 

нещодавно понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники та оцiнки витрат на спорудження 

рiзного обладнання, тощо); 

- вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого обладнання, а також 

оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей мiж технiчними 

характеристиками та станом нового та використовуваного обладнання; та 

- вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi. 

Змiни у припущеннях могли мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних засобiв 

Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює 

пенсiйнi зобов’язання та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої 

умовної одиницi на основi актуарних припущень, що являють собою усю наявну у керiвництва 

iнформацiю про змiннi величини, якi визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших 

винагород працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у 
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Компанiї не завжди є доступ до усiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи 

вийде спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Компанiя зобов’язана 

фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй 

спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники 

будуть переведенi з пенсiйної програми, яка фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка 

фiнансується Компанiєю, можуть мати значний вплив на суму зобов’язань з пенсiйного 

забезпечення.  

Розрахунок поточної вартостi пенсiйних зобов’язань залежить вiд ряду факторiв, що визначаються 

на основi актуарних розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, 

використанi при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов’язаннями, включають 

ставки дисконтування, збiльшення заробiтної плати та пенсiй. Будь-якi змiни у цих припущеннях 

матимуть вплив на балансову вартiсть пенсiйних зобов’язань. 

Компанiя визначає ставку дисконту наприкiнцi кожного року. Ця процентна ставка повинна 

використовуватись для визначення поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

необхiдних для погашення пенсiйних зобов’язань. При визначеннi вiдповiдної ставки дисконту 

Компанiя враховує ринковi процентнi ставки за державними облiгацiями, деномiнованими в тiй же 

валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно вiдповiдають 

строку вiдповiдних пенсiйних зобов’язань. Iншi ключовi припущення для пенсiйних зобов’язань 

часткового ґрунтуються на поточних ринкових умовах. Додаткова iнформацiя розкрита у Примiтцi 

17. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує 

розвиватись. Суперечливi положення тлумачаться по-рiзному. Хоча керiвництво вважає, що його 

тлумачення є доречним та обґрунтованим, не iснує жодних гарантiй, що податковi органи його не 

оскаржать (Примiтка 24). 

Операцiї з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з 

пов’язаними сторонами. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, 

чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються 

професiйнi судження. Фiнансовi iнструменти в момент виникнення облiковуються за 

справедливою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Вiдповiдно до 

облiкової полiтики Компанiї, прибуток або збитки за операцiями з пов’язаними сторонами, крiм 

операцiй з об’єднання компанiй або iнвестування в iнструменти капiталу, облiковуються у звiтi 

про фiнансовi результати. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв 

операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. 

5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 

Рада МСБО випустила ряд нових стандартiв та iнтерпретацiй, обов'язкових для застосування в 

облiкових перiодах, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Бiльшiсть цих 

стандартiв та iнтерпретацiй не матиме значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

• МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» 

(випущений у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 

року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 12 застосовується до суб’єктiв господарювання, якi мають частку 

участi у дочiрнiй компанiї, спiльному пiдприємствi, асоцiйованiй компанiї або неконсолiдованому 

структурованому пiдприємствi. Вiн замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, якi наразi визначенi 

у МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї». МСФЗ 12 вимагає вiд суб’єктiв господарювання 

розкривати iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити характер, ризики 

та фiнансовi наслiдки, пов’язанi з участю цих суб’єктiв у капiталi дочiрнiх компанiй, асоцiйованих 

компанiй, спiльних пiдприємств та неконсолiдованих структурованих пiдприємств. Для 

вiдповiдностi новим вимогам суб’єкти господарювання повиннi розкривати таку iнформацiю: 

суттєвi судження та припущення, що застосовувались при визначеннi наявностi у них контролю, 

спiльного контролю або значного впливу на частку, що їм належить у капiталi iнших суб’єктiв 

господарювання, додаткову iнформацiю про частку неконтролюючих учасникiв у дiяльностi та 

грошових потоках групи, зведену фiнансову iнформацiю дочiрнiх компанiй iз значною часткою 

неконтролюючих учасникiв та детальну iнформацiю про частку участi у капiталi 

неконсолiдованих структурованих пiдприємствах. 



132 

 

• МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» (випущений у травнi 2011 року та застосовується до 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Цей стандарт дозволив 

усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки чiткому 

визначенню справедливої вартостi та використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки 

справедливої вартостi та спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються щодо всiх 

МСФЗ.  

• МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (переглянутий у травнi 

2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї 

дати). Ця змiна МСБО 28 є наслiдком проекту Ради МСБО з облiку спiльної дiяльностi. У ходi 

обговорення цього проекту Рада МСБО прийняла рiшення про внесення облiку дiяльностi 

спiльних пiдприємств за дольовим методом у МСБО 28, оскiльки цей метод застосовується як до 

спiльних пiдприємств, так i до асоцiйованих компанiй. Положення щодо iнших питань, за 

винятком описаного вище, залишились без змiн. 

• Змiни МСБО 1 «Представлення фiнансової звiтностi» (випущенi у червнi 2011 року та 

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати) 

внесли змiни у розкриття статей, поданих у складi iнших сукупних доходiв. Цi змiни вимагають 

вiд суб’єктiв господарювання розподiляти статтi, поданi у складi iнших сукупних доходiв, на двi 

групи вiдповiдно до принципу можливостi їх потенцiйного перенесення у майбутньому на 

прибуток чи збиток. Запропоновану назву звiту, яка використовується в МСБО 1, змiнено на «звiт 

про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи». Цi змiни вплинули на формат представлення 

фiнансової звiтностi Компанiї, проте не мали впливу на оцiнку операцiй та залишкiв за 

операцiями. 

• Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у травнi 2012 року та 

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року). Цi удосконалення 

являють собою змiни таких п’яти стандартiв: змiни МСФЗ 1 (i) для роз’яснення того факту, що 

органiзацiя, яка поновлює пiдготовку своєї фiнансової звiтностi за МСФЗ, може повторно 

застосувати МСФЗ 1 або всi МСФЗ ретроспективно так, нiбито вона нiколи не припиняла 

застосовувати їх, та (ii) для включення додаткового звiльнення вiд ретроспективного застосування 

МСБО 23 «Витрати за позиковими коштами» для органiзацiй, якi запроваджують МСФЗ вперше. 

Змiни МСБО 1 для роз’яснення вiдсутностi необхiдностi у пояснювальних примiтках до третього 

балансу, представленого на початок попереднього перiоду у зв’язку з тим, що вiн зазнав суттєвого 

впливу у результатi ретроспективної трансформацiї, змiн в облiковiй полiтицi чи рекласифiкацiй 

для цiлей представлення. Пояснювальнi примiтки необхiднi у тому випадку, якщо органiзацiя 

добровiльно вирiшує представити додатковi порiвняльнi звiти. Змiни МСБО 16 для роз’яснення 

того факту, що сервiсне обладнання, яке використовується протягом кiлькох перiодiв, вiдноситься 

до категорiї основних засобiв, а не товарно-матерiальних запасiв. Змiни МСБО 32 для роз’яснення 

того факту, що деякi податковi наслiдки та розподiли власникам слiд облiковувати у звiтi про 

фiнансовi результати, що завжди вимагалося вiдповiдно до МСБО 12. Змiни МСБО 34 для 

приведення його вимог у вiдповiднiсть до МСФЗ 8. МСБО 34 вимагає розкривати iнформацiю про 

критерiї оцiнки загальних активiв та зобов’язань операцiйного сегменту, тiльки якщо така 

iнформацiя регулярно подається особi, вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних рiшень, i якщо з 

моменту випуску останньої рiчної фiнансової звiтностi цi критерiї оцiнки суттєвим чином 

змiнились. 

• Змiни МСБО 19 «Виплати працiвникам» (опублiкований у червнi 2011 року; застосовується до 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) суттєво змiнює принципи 

визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, 

а також вимоги до розкриття iнформацiї про всi виплати робiтникам. Вплив ретроспективного 

застосування цього стандарту показаний у Примiтцi 6.  

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для 

застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати. Компанiя 

не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування. 

• Змiни МСБО 19 «План iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (випущенi у листопадi 

2013 року та застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року). Змiни 
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дозволяють компанiям визнавати внески працiвникiв як скорочення вартостi послуг у перiодi, в 

якому вiдповiдний працiвник надає такi послуги, замiсть вiднесення цих внескiв на стаж роботи, 

якщо сума внескiв працiвника не залежить вiд стажу роботи. 

Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть. 

6 Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк 

У 2012 роцi Компанiя змiнила формат основних форм звiтностi та подала свою фiнансову звiтнiсть 

до Нацiональної комiсiї (НКЦПФР) з цiнних паперiв та фондового ринку з використанням 

основних форм, рекомендованих НКЦПФР. Новi основнi форми звiтностi детальнiшi за тi, якi 

Компанiя використовувала ранiше. Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 

рiк мiстила суттєвi помилки, зробленi при перенесеннi даних з основних звiтiв у попередньому 

форматi у новi форми. Цi помилки були ретроспективно скоригованi у цiй фiнансовiй звiтностi. 

Ранiше Компанiя готувала звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом. У 2012 роцi 

регулятивнi органи України зробили прямий метод обов'язковим для подання звiтностi до 

НКЦПФР. Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала звiт про рух грошових коштiв у своїй фiнансовiй 

звiтностi за 2012 рiк за прямим методом. У 2013 роцi правила були переглянутi, i тепер 

дозволяються обидва методи. Компанiя прийняла рiшення повернутися до пiдготовки звiту про 

рух грошових коштiв за непрямим методом. Вiдповiдну iнформацiю про рух грошових коштiв за 

2012 рiк було переглянуто для приведення її у вiдповiднiсть до нового формату представлення 

iнформацiї. 

У червнi 2011 року були опублiкованi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», що 

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. 

Застосування цього стандарту має наступний вплив: актуарнi прибутки та збитки були визнанi 

безпосередньо в балансi з вiдображенням за дебетом чи кредитом в iншому сукупному доходi у 

перiодах, в яких вони виникли. Вартiсть минулих послуг була визнана у складi прибутку чи збитку 

в перiодi виникнення пенсiйного плану. Змiни стандарту були застосованi ретроспективно. Нижче 

показаний вплив змiненого МСБО 19 на фiнансову звiтнiсть Компанiї: 

- Станом на 31 грудня 2012 року зобов’язання з пенсiйного забезпечення у балансi збiльшились на 

88 700 тисяч гривень до 859 462 тисяч гривень з вiдповiдним зменшенням у капiталi внаслiдок 

визнання актуарного прибутку/збитку та вартостi минулих послуг, якi не були визнанi згiдно з 

попередньою версiєю МСБО 19; 

- Станом на 31 грудня 2012 року вiдстрочений податковий актив у балансi був збiльшений на 14 

192 тисячi гривень до 240 607 тисяч гривень з вiдповiдним збiльшенням капiталу.  

- Iншi сукупнi доходи за 2012 рiк зменшились на 74 508 тисяч гривень внаслiдок негайного 

визнання актуарних збиткiв, що виникли у вiдповiдному перiодi; 

- Вплив на прибуток за 2012 рiк внаслiдок визнання актуарних збиткiв за методом "коридору", 

передбаченим попереднiм МСБО 19, був несуттєвим в наслiдок чого Звiт про фiнансовi результати 

за 2012 рiк не коригувався; 

Вплив на зобов'язання з пенсiйного забезпечення станом на 1 сiчня 2012 року був несуттєвим, а 

отже, баланс станом на 1 сiчня 2012 року не коригувався. 

Нижче показано вплив виправлення помилок попереднiх перiодiв та ретроспективного 

застосування змiн МСБО 19 на баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 1 сiчня 2012 року та 

31 грудня 2012 року та звiт про фiнансовi результати за 2012 фiнансовий рiк: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

на 1 сiчня 2012 р. (в тис.грн.) 

АКТИВИ  

II. Оборотнi активи  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  

з нарахованих доходiв: 

у попереднiй звiтностi 19 864;  

змiна у класифiкацiї (19 864).  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, код рядка 1155: 

у попереднiй звiтностi 408 511; 

змiна у класифiкацiї 19 864; 



134 

 

пiсля коригування 428 375.  

Iншi оборотнi активи, примiтка А, код рядка 1190: 

у попереднiй звiтностi 144 341; 

виправлення облiкових помилок (134 796); 

пiсля коригування 9 545. 

ПАСИВИ 

I. Власний капiтал  

Зареєстрований (пайовий) капiтал, примiтка Б, код рядка 1400:  

у попереднiй звiтностi 1 051 000; 

виправлення облiкових помилок 921 965; 

пiсля коригування 1 972 965.  

Iнший додатковий капiтал, примiтка Б, В: 

у попереднiй звiтностi 6 008 491; 

змiна у класифiкацiї (5 086 526); 

виправлення облiкових помилок (921 965). 

Капiтал у дооцiнках, примiтка В, код рядка 1405: 

змiна у класифiкацiї 5 086 526; 

пiсля коригування 5 086 526. 

Емiсiйний дохiд, примiтка Г, код рядка 1411: 

виправлення облiкових помилок 1 445 121; 

пiсля коригування 1 445 121. 

Нерозподiлений прибуток, примiтка Г, код рядка 1420:  

у попереднiй звiтностi 7 725 677; 

виправлення облiкових помилок ( 1 445 121); 

пiсля коригування 6 280 556. 

II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення  

Забезпечення виплат персоналу, примiтка Д: 

у попереднiй звiтностi 788 269; 

змiна у класифiкацiї (788 269). 

Пенсiйнi зобов'язання, примiтка Д, код рядка 1505: 

змiна у класифiкацiї 738 454; 

пiсля коригування 738 454. 

Iншi забезпечення: 

у попереднiй звiтностi 2 245; 

змiна у класифiкацiї (2 245). 

III. Короткостроковi зобов’язання i забезпечення  

Короткострокова кредиторська заборгованiсть за авансами отриманими, примiтка А, код рядка 

1635: 

у попереднiй звiтностi 890 607; 

виправлення облiкових помилок (134 796); 

пiсля коригування 755 811. 

Поточнi забезпечення, код рядка 1660: 

змiна у класифiкацiї 52 060; 

пiсля коригування 52 060. 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

на 31 грудня 2012 р. (в тис.грн.) 

АКТИВИ  

I. Необоротнi активи  

Вiдстроченi податковi активи, код рядка 1045: 

у попереднiй звiтностi 226 415; 

застосування змiненого МСБО 19 14 192; 

пiсля коригування 240 607.  

ПАСИВИ  
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I. Власний капiтал  

Зареєстрований (пайовий) капiтал, примiтка Б, код рядка 1400: 

у попереднiй звiтностi 1 051 000; 

виправлення облiкових помилок 921 965; 

пiсля коригування 1 972 965.  

Iнший додатковий капiтал, примiтка Б, В: 

у попереднiй звiтностi 7 205 242; 

змiна у класифiкацiї (6 283 277); 

виправлення облiкових помилок (921 965). 

Капiтал у дооцiнках, примiтка В, код рядка 1405: 

змiна у класифiкацiї 6 283 277; 

пiсля коригування 6 283 277. 

Емiсiйний дохiд, примiтка Г, код рядка 1411: 

виправлення облiкових помилок 1 445 121; 

пiсля коригування 1 445 121. 

Нерозподiлений прибуток, примiтка Г, код рядка 1420: 

у попереднiй звiтностi 5 453 188; 

виправлення облiкових помилок ( 1 445 121); 

застосування змiненого МСБО 19 (74 508); 

пiсля коригування 3 933 559. 

II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення  

Забезпечення виплат персоналу, примiтка Д: 

у попереднiй звiтностi 813 637; 

змiна у класифiкацiї (813 637).  

Пенсiйнi зобов'язання, примiтка Д, код рядка 1505: 

змiна у класифiкацiї 770 762; 

застосування змiненого МСБО 19 88 700; 

пiсля коригування 859 462. 

III. Короткостроковi зобов’язання i забезпечення  

Поточнi забезпечення, код рядка 1660: 

змiна у класифiкацiї 42 875; 

пiсля коригування 42 875. 

Звiт про фiнансовi результати  

за 2012 фiнансовий рiк (в тис.грн.) 

Iншi операцiйнi доходи, примiтка Е, код рядка 2120: 

у попереднiй звiтностi 557 171; 

виправлення облiкових помилок (454 675); 

пiсля коригування 102 496.  

Iншi операцiйнi витрати, примiтка Е, код рядка 2180: 

у попереднiй звiтностi (524 301); 

виправлення облiкових помилок 437 680; 

пiсля коригування (86 621). 

Iншi доходи, примiтка Е, код рядка 2240: 

у попереднiй звiтностi 57 554; 

виправлення облiкових помилок 16 458; 

пiсля коригування 74 012. 

Iншi витрати, примiтка Е, код рядка 2270: 

у попереднiй звiтностi (16 030); 

пiсля коригування (16 030). 

Звiт про рух грошових коштiв 

за 2012 фiнансовий рiк (в тис.грн.) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi, код рядка 3195: 

у попереднiй звiтностi 394 895; 
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виправлення помилок класифiкацiї (56 193); 

пiсля коригування 338 702. 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi, код рядка 3295: 

у попереднiй звiтностi (590 205); 

виправлення помилок класифiкацiї 53 148; 

пiсля коригування (537 057). 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi, код рядка 3395: 

у попереднiй звiтностi (14 315); 

виправлення помилок класифiкацiї 2 018; 

пiсля коригування (12 297). 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв: 

у попереднiй звiтностi (1 027); 

виправлення помилок класифiкацiї 1 027. 

Примiтка (пояснення значних помилок та змiн у класифiкацiї) 

А – У попереднiх перiодах ПДВ за авансами отриманими був представлений одночасно як 

зобов’язання, включений у рядок "Короткострокова кредиторська заборгованiсть за авансами 

отриманими ", та як вiдповiдний актив з ПДВ у рядку "Iншi оборотнi активи". Це коригування 

усуває подвiйне представлення. 

Б – Коригування балансової вартостi зареєстрованого капiталу вiдповiдно до МСБО 29 щодо 

внескiв в капiтал, здiйснених до/пiд час гiперiнфляцiйного перiоду в Українi. 

В – Видiлення "Капiталу у дооцiнках" окремим рядком у капiталi у зв’язку зi змiною формату 

Балансу у 2013 роцi. 

Г – Видiлення Емiсiйного доходу, який ранiше був включений у рядок "Нерозподiлений 

прибуток", окремою статтею згiдно з МСБО 1. 

Д – Видiлення "Пенсiйних зобов'язань", якi ранiше були включенi у рядок "Забезпечення виплат 

персоналу", окремим рядком у довгострокових зобов'язаннях та забезпеченнях у зв’язку зi змiною 

формату Балансу у 2013 роцi. 

Е – Згорнуте представлення доходiв та витрат за аналогiчними операцiями згiдно з МСБО 1. 

7 Сегменти, географiя продажу та основнi покупцi 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти», керiвництво дiйшло висновку, що 

органiзацiя та управлiння Компанiєю виконуються за принципом єдиного бiзнес-сегменту 

господарської дiяльностi – виробництво металопродукцiї. Орган, що вiдповiдає за прийняття 

операцiйних рiшень, яким є металургiйний дивiзiон Метiнвеста, дивиться на Компанiю як на один 

операцiйний сегмент для цiлей розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв дiяльностi. Уся продукцiя 

Компанiї - це металопродукцiя у виглядi готових виробiв або напiвфабрикатiв. 

Далi надана iнформацiя щодо продажу за видами продукцiї: 

за 2013 рiк (в тис. грн.): 

Сляби 8 861 531; 

Сортовий прокат 6 354 796; 

Листовий прокат 4 370 198; 

Квадратнi заготiвки 48 056; 

Iнше 1 247 724; 

Всього: 20 882 305. 

за 2012 рiк (в тис. грн.): 

Сляби 8 784 352; 

Сортовий прокат 6 929 390; 

Листовий прокат 6 119 997; 

Квадратнi заготiвки 77 547; 

Iнше 878 726; 

Всього: 22 790 013. 

Нижче подано iнформацiю про географiю продажу Компанiї (в тис. грн.): 

за 2013 рiк  

Реалiзацiя на внутрiшньому ринку 13 516 186;  
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Реалiзацiя на експорт 7 366 119;  

Всього: 20 882 305. 

за 2012 рiк 

Реалiзацiя на внутрiшньому ринку 16 264 594;  

Реалiзацiя на експорт 6 525 419;  

Всього: 22 790 013. 

Дохiд вiд реалiзацiї Компанiї представлено, виходячи з юридичної адреси клiєнта, зазначеної у 

договорi реалiзацiї, що було заключено з цим клiєнтом. Металопродукцiя може бути перепродана 

з внутрiшнього ринку в iншi країни. Iз загальної суми експорту 76% - це продажi клiєнтам у 

Швейцарiї, а 24% - продажi клiєнтам у Росiйськiй Федерацiї (у 2012 роцi - 74% у Швейцарiї i 26% 

у Росiйськiй Федерацiї). 

У 2013 та 2012 роках продажi Компанiї будь-якому одному зовнiшньому клiєнту не перевищували 

10%. Iнформацiя щодо реалiзацiї компанiям Групи «Метiнвест» та iншим пов’язаним сторонам 

представлена у Примiтцi 8. 

Усi активи Компанiї розташованi в Українi. 

8 Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами 

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має 

можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий 

вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час розгляду 

кожного випадку вiдносин, що можуть становити вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага 

придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їхнiй юридичнiй формi.  

Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя 

проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на 31 грудня 2013 року та 

на 31 грудня 2012 року (в тис. грн.):  

31 грудня 2013 р.  

Група «Метiнвест»  

АКТИВИ  

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 7 566 940  

у тому числi: 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 7 350 467;  

Дебiторська заборгованiсть за договорами комiсiї 149 985;  

Передоплати постачальникам 63 944;  

Iнша дебiторська заборгованiсть 2 544.  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Поточнi 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть  

8 771 890  

у тому числi: 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 7 326 075; 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 618 161; 

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 799 572;  

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 28 082;  

Дивiденди до виплати 770 226;  

ВИРУЧКА  

Виручка 20 468 501  

у тому числi:  

Реалiзацiя металопродукцiї 19 572 830;  

Iнше 895 671.  

Дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї Групи «СКМ» 

АКТИВИ 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 251 825,  

у тому числi: 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 251 489; 
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Передоплати постачальникам 123; 

Iнша дебiторська заборгованiсть 213;  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 163 798.  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Поточнi 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

435 401  

у тому числi: 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 34 289;  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 370 836; 

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 20 667;  

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 9 609;  

ВИРУЧКА  

Виручка 105 360  

у тому числi: 

Реалiзацiя металопродукцiї 105 356; 

Iнше 4. 

31 грудня 2012 р.  

Група «Метiнвест» 

АКТИВИ 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 959 938  

у тому числi: 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 9 798 235;  

Дебiторська заборгованiсть за договорами комiсiї 158 389; 

Iнша дебiторська заборгованiсть 3 314.  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть  

3 003 037  

Поточнi 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

6 166 734  

у тому числi: 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 4 442 379;  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 1 075 935;  

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 644 820; 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 3 600;  

Дивiденди до виплати 770 226.  

ВИРУЧКА  

Виручка 22 330 798 

у тому числi: 

Реалiзацiя металопродукцiї 22 090 001;  

Iнше 240 797. 

Дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї Групи «СКМ» 

АКТИВИ 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 368 026  

у тому числi: 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 243 798;  

Дебiторська заборгованiсть за проданi депозитнi сертифiкати 117 002;  

Дебiторська заборгованiсть за продану частку у капiталi 7 226;  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 59 969. 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Поточнi 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 
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455 165  

у тому числi: 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 81 348;  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 370 842;  

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 2 975;  

ВИРУЧКА  

Виручка 158 155 

у тому числi:  

Реалiзацiя металопродукцiї 153 398;  

Iнше 4 757. 

У 2013 роцi продажi третiм сторонам у загальнiй сумi 3 864 588 тисяч гривень (у 2012 роцi – 2 381 

519 тисяч гривень) були здiйсненi через дочiрню компанiю Метiнвеста, яка виступала у ролi 

комiсiонера Компанiї. 

Реалiзацiя металопродукцiї проводиться на умовах, зазначених у вiдповiдних договорах. 

2013 рiк (в тис. грн.)  

Група «Метiнвест» 

ЗАКУПКИ  

Закупки 13 142 663 

у тому числi:  

Сировина та iншi матерiали 13 113 361;  

Iнше 29 302.  

IНШЕ  

Iншi доходи/(витрати), чиста сума (1 702) 

у тому числi: 

Iнше (1 702).  

Фiнансовi доходи/(витрати) (517 332) 

у тому числi:  

Ефект дисконтування кредиторської заборгованостi з основної дiяльностi (517 332).  

Дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї Групи «СКМ» 

ЗАКУПКИ  

Закупки, у тому числi: 2 277 023  

у тому числi: 

Сировина та iншi матерiали 113 984;  

Електроенергiя 2 119 083;  

Iнше 43 956. 

IНШЕ  

Iншi доходи/(витрати), чиста сума 3 575  

у тому числi: 

Iнше 3 575.  

2012 рiк  

Група «Метiнвест» 

ЗАКУПКИ  

Закупки 13 122 148  

у тому числi: 

Сировина та iншi матерiали 13 122 108;  

Iнше 40.  

IНШЕ  

Iншi доходи/(витрати), чиста сума (11 416)  

у тому числi:  

Прибуток вiд продажу прав на викиди вуглецю 3 032; 

Iнше (14 448).  

Фiнансовi доходи/(витрати) (644 991)  

у тому числi:  
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Ефект дисконтування кредиторської заборгованостi з основної дiяльностi (644 991). 

Дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї Групи «СКМ» 

ЗАКУПКИ  

Закупки 1 729 579  

у тому числi: 

Сировина та iншi матерiали 289 721;  

Електроенергiя 1 411 990;  

Iнше 27 868.  

IНШЕ  

Iншi доходи/(витрати), чиста сума 13 697  

у тому числi: 

Iнше 13 697.  

Фiнансовi доходи/(витрати) 2 839  

у тому числi: 

Iнше 2 839.  

У 2013 роцi винагорода основного управлiнського персоналу Компанiї складалася з заробiтної 

плати, премiй та внескiв до фондiв соцiального страхування у загальнiй сумi 25 822 тисячi гривень 

(у 2012 роцi – 25 725 тисяч гривень).  

У травнi 2010 року Метiнвест випустив прiоритетнi незабезпеченi Єврооблiгацiї на суму 500 000 

тисяч доларiв США зi строком погашення у 2015 роцi, гарантiї за якими надали дочiрнi компанiї 

Метiнвеста (надалi - "Гаранти"). Пiсля 12 вересня 2012 року АЗОВСТАЛЬ приєднався до Гарантiв 

як солiдарний гарант зобов'язань Метiнвеста за цими Єврооблiгацiями. 

У лютому 2011 року Метiнвест випустив прiоритетнi незабезпеченi Єврооблiгацiї на суму 750 000 

тисяч доларiв США зi строком погашення у 2018 роцi, гарантiї за якими надали дочiрнi компанiї 

Метiнвеста (надалi - "Гаранти"). Пiсля 12 вересня 2012 року АЗОВСТАЛЬ приєднався до Гарантiв 

як солiдарний гарант зобов'язань Метiнвеста за цими Єврооблiгацiями. 

У серпнi 2011 року Метiнвест уклав договiр про вiдкриття кредиту на загальну суму 1 000 000 

тисяч доларiв США. Умовою надання кредиту є те, що Компанiя та iнше дочiрнє пiдприємство 

Метiнвеста спiльно зобов'язуються продавати пов'язаним сторонам металопродукцiю з дня 

отримання Метiнвестом грошових коштiв. Зобов'язання з продажу металопродукцiї вiдповiдають 

графiку погашення основної суми кредиту та нарахованих процентiв та поширюються на перiод до 

серпня 2016 року. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок 

кредитора. Права на цi надходження перейдуть до банку лише у разi, якщо Метiнвест не здiйснить 

платiж за кредитом згiдно з графiком платежiв. Станом на 31 грудня 2013 року непогашений 

залишок цього кредиту становив 7 118 038 тисяч гривень (890 534 тисячi доларiв США). 

У травнi 2012 року Метiнвест уклав договiр про вiдкриття кредиту на загальну суму 325 000 тисяч 

доларiв США. Умовою надання кредиту є те, що Компанiя та iнше дочiрнє пiдприємство 

Метiнвеста спiльно зобов'язуються продавати пов'язаним сторонам металопродукцiю з дня 

отримання Метiнвестом грошових коштiв. Зобов'язання з продажу металопродукцiї вiдповiдають 

графiку погашення основної суми кредиту та нарахованих процентiв та поширюються на перiод до 

травня 2015 року. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок 

кредитора. Права на цi надходження перейдуть до банку лише у разi, якщо Метiнвест не здiйснить 

платiж за кредитом згiдно з графiком платежiв. Станом на 31 грудня 2013 року непогашений 

залишок цього кредиту становив 1 845 334 тисяч гривень (230 869 тисячi доларiв США). 

У листопадi 2012 року Метiнвест уклав договiр про вiдкриття кредиту на загальну суму 300 000 

тисяч доларiв США. Умовою надання кредиту є те, що Компанiя та iнше дочiрнє пiдприємство 

Метiнвеста спiльно зобов'язуються продавати пов'язаним сторонам металопродукцiю з дня 

отримання Метiнвестом грошових коштiв. Зобов'язання з продажу металопродукцiї вiдповiдають 

графiку погашення основної суми кредиту та нарахованих процентiв та поширюються на перiод до 

листопада 2015 року. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок 

кредитора. Права на цi надходження перейдуть до банку лише у разi, якщо Метiнвест не здiйснить 

платiж за кредитом згiдно з графiком платежiв. Станом на 31 грудня 2013 року непогашений 

залишок цього кредиту становив 2 218 385 тисяч гривень (277 541 тисяча доларiв США). 
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У квiтнi 2013 року Метiнвест уклав договiр про вiдкриття кредиту на загальну суму 300 000 тисяч 

доларiв США з подальшим збiльшенням загальної суми кредиту до 560 000 тисяч доларiв США у 

листопадi 2013 року. Умовою надання кредиту є те, що Компанiя та iнше дочiрнє пiдприємство 

Метiнвеста спiльно зобов'язуються продавати пов'язаним сторонам металопродукцiю з дня 

отримання Метiнвестом грошових коштiв. Зобов'язання з продажу металопродукцiї вiдповiдають 

графiку погашення основної суми кредиту та нарахованих процентiв та поширюються на перiод до 

грудня 2018 року. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок 

кредитора. Права на цi надходження перейдуть до банку лише у разi, якщо Метiнвест не здiйснить 

платiж за кредитом згiдно з графiком платежiв. Станом на 31 грудня 2013 року непогашений 

залишок цього кредиту становив 4 289 579 тисяч гривень (536 667тисяч доларiв США). 

9 Основнi засоби (в тис. грн.) 

На 1 сiчня 2012 р.  

Первiсна або переоцiнена вартiсть: 

Будiвлi та споруди 3 459 817; 

Виробниче обладнання 7 824 474; 

Iншi основнi засоби 78 631; 

Капiтальнi iнвестицiї 1 276 059; 

Всього 12 638 981. 

Накопичений знос та знецiнення:  

Будiвлi та споруди (408 147); 

Виробниче обладнання (1 382 714); 

Iншi основнi засоби (32 639); 

Капiтальнi iнвестицiї (5 340); 

Всього (1 828 840). 

Чиста балансова вартiсть:  

Будiвлi та споруди 3 051 670; 

Виробниче обладнання 6 441 760; 

Iншi основнi засоби 45 992; 

Капiтальнi iнвестицiї 1 270 719; 

Всього 10 810 141. 

2012 рiк  

Надходження: 

Капiтальнi iнвестицiї 599 853  

Всього 599 853  

Переведення до iншої категорiї : 

Будiвлi та споруди 274 200; 

Виробниче обладнання 803 315; 

Iншi основнi засоби 20 423; 

Капiтальнi iнвестицiї (1 097 938). 

Переведення до категорiї товарно-матерiальних запасiв:  

Капiтальнi iнвестицiї (23 143); 

Всього (23 143). 

Вибуття та списання:  

Будiвлi та споруди (2 344); 

Виробниче обладнання (12 039); 

Iншi основнi засоби 271; 

Всього (14 112). 

Амортизацiйнi вiдрахування:  

Будiвлi та споруди (197 164); 

Виробниче обладнання (790 201); 

Iншi основнi засоби (13 320); 

Всього (1 000 685). 

Переоцiнка:  
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Будiвлi та споруди 1 107 243; 

Виробниче обладнання 619 909; 

Iншi основнi засоби 6 397;  

Капiтальнi iнвестицiї 6 500; 

Всього 1 740 049. 

(Знецiнення)/сторно знецiнення за перiод:  

Будiвлi та споруди (11 912); 

Виробниче обладнання (28 303); 

Iншi основнi засоби 31;  

Капiтальнi iнвестицiї 2 416; 

Всього (37 768). 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 р.:  

Будiвлi та споруди 4 221 693; 

Виробниче обладнання 7 034 441; 

Iншi основнi засоби 59 794;  

Капiтальнi iнвестицiї 758 407; 

Всього 12 074 335. 

Первiсна або переоцiнена вартiсть:  

Будiвлi та споруди 4 221 693; 

Виробниче обладнання 7 034 441; 

Iншi основнi засоби 78 446;  

Капiтальнi iнвестицiї 758 575; 

Всього 12 093 155. 

Накопичений знос та знецiнення:  

Iншi основнi засоби (18 652);  

Капiтальнi iнвестицiї (168); 

Всього (18 820). 

2013 рiк  

Надходження:  

Капiтальнi iнвестицiї 529 706; 

Всього 529 706. 

Переведення до iншої категорiї:  

Будiвлi та споруди 59 810; 

Виробниче обладнання 305 794; 

Iншi основнi засоби 12 773;  

Капiтальнi iнвестицiї (378 377). 

Переведення до категорiї товарно-матерiальних запасiв: 

Капiтальнi iнвестицiї (42 962); 

Всього (42 962). 

Вибуття та списання:  

Будiвлi та споруди (8 525); 

Виробниче обладнання (69 464); 

Iншi основнi засоби 1 099;  

Капiтальнi iнвестицiї (56); 

Всього (76 946). 

Амортизацiйнi вiдрахування:  

Будiвлi та споруди (261 809); 

Виробниче обладнання (796 193); 

Iншi основнi засоби (17 892);  

Всього (1 075 894). 

Переоцiнка:  

Iншi основнi засоби (1);  

Капiтальнi iнвестицiї 1 609; 
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Всього 1 608. 

(Знецiнення)/сторно знецiнення за перiод:  

Будiвлi та споруди (20 515); 

Виробниче обладнання (27 435); 

Iншi основнi засоби (216);  

Капiтальнi iнвестицiї 5; 

Всього (48 161). 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р.: 

Будiвлi та споруди 3 990 654; 

Виробниче обладнання 6 447 143; 

Iншi основнi засоби 55 557;  

Капiтальнi iнвестицiї 868 332; 

Всього 11 361 686. 

Первiсна або переоцiнена вартiсть:  

Будiвлi та споруди 4 266 708; 

Виробниче обладнання 7 250 696; 

Iншi основнi засоби 90 797;  

Капiтальнi iнвестицiї 868 495; 

Всього 12 476 696. 

Накопичений знос та знецiнення:  

Будiвлi та споруди (276 054); 

Виробниче обладнання (803 553); 

Iншi основнi засоби (35 240);  

Капiтальнi iнвестицiї (163); 

Всього (1 115 010). 

Група залучила незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi своїх основних 

засобiв станом на 31 грудня 2012 року. Керiвництво проводить щорiчний аналiз для 

пiдтвердження того, що балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд їх 

справедливої вартостi. За наявностi значної рiзницi Група залучає зовнiшнiх незалежних 

оцiнювачiв з належною квалiфiкацiєю для визначення справедливої вартостi основних засобiв 

Групи.  

Станом на 31 грудня 2013 року було проведено аналiз вiдповiдних технологiчних та економiчних 

факторiв, що дозволило керiвництву Компанiї прийти до висновку, що справедлива вартiсть 

основних засобiв Компанiї не вiдрiзняється суттєво вiд їх балансової вартостi. Вiдповiдно, 

протягом 2013 року оцiнка основних засобiв не проводилася. 

Зовнiшня оцiнка справедливої вартостi основних засобiв Компанiї проводилася на основi вхiдних 

даних 3 рiвня в iєрархiї справедливої вартостi iз застосуванням ринкового пiдходу або 

амортизованої вартостi замiщення.  

Для визначення справедливої вартостi кожного активу, переоцiненого iз застосуванням ринкового 

пiдходу, використовувалася ринкова вартiсть (цiна) аналогiчного або найбiльш порiвняного активу 

при здiйсненнi операцiї купiвлi-продажу мiж незалежними обiзнаними сторонами станом на дату, 

близьку до дати аналiзу. Ця вартiсть (цiна) вже включає вiдповiднi коригування, наприклад: 

коригування щодо технiчного стану, функцiональностi тощо. 

Зважаючи на те, що бiльша частина споруд та виробничого обладнання має вузькоспецiалiзований 

характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, їхня справедлива вартiсть визначалася 

здебiльшого на основi амортизованої вартостi замiщення.  

Нижче представленi основнi вхiднi данi, якi використовувалися для проведення оцiнки на основi 

амортизованої вартостi замiщення: 

Вхiднi данi, використанi для оцiнки iз застосуванням амортизованої вартостi замiщення 

(Дiапазон/Значення) 

Iндекс цiн на будiвельнi та монтажнi роботи 25,71 

Середня цiна замiщення для будiвель та споруд Iндивiдуальна для кожного окремого об'єкту 

Коефiцiєнт зносу з урахуванням технiчного стану 5% - 100% 
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Середня цiна для габаритного обладнання 14 євро за 1 кг 

Середня цiна для технологiчного обладнання 10 доларiв США за 1 кг 

Пiсля перевiрки iз застосуванням дохiдного пiдходу (за допомогою методу дисконтованих 

грошових потокiв) результати оцiнки вважаються остаточними. Дохiдний пiдхiд вимагає оцiнки 

вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж одиницi, що 

генерує грошовi кошти. Оцiнка вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж вимагає вiд Компанiї здiйснення розрахункiв очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, а також вибору коректної ставки дисконту для 

розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв. 

Для визначення прогнозних продажiв використовуються прогнози грошових потокiв на основi 

фiнансових бюджетiв, затверджених керiвництвом Компанiї та Метiнвесту, та цiн третiх сторiн.  

Оцiнка справедливої вартостi активу iз використанням методу приведеної вартостi передбачала 

застосування таких основних вхiдних даних з точки зору Компанiї на дату оцiнки: 

Вхiднi данi, використанi для оцiнки iз застосуванням дохiдного пiдходу (Дiапазон/Значення) 

Середньозважена вартiсть капiталу у доларах США 11,03% 

Довгостроковий темп зростання 2,00% 

Довгострокова операцiйна маржа до оподаткування 14% 

Операцiйна маржа до оподаткування -1%-15% 

Зазначенi вище припущення – це виконанi керiвництвом оцiнки майбутнiх тенденцiй бiзнесу, в 

основi яких лежать як зовнiшнi, так i внутрiшнi джерела iнформацiї.  

У 2013 роцi керiвництво оцiнило залишковi строки експлуатацiї основних засобiв з урахуванням 

поточного технiчного стану активiв та прогнозованого перiоду, протягом якого активи, як 

очiкується, створюватимуть вигоди для Компанiї, що призвело до зменшення амортизацiйних 

вiдрахувань за звiтний перiод. В результатi подовження строкiв експлуатацiї амортизацiйнi 

вiдрахування за звiтний перiод зменшилися на 108 486 тисяч гривень. 

Активи, переданi Компанiї пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi 

виробничi потужностi Компанiї. Компанiя має право вибору: придбати цю землю пiсля подання 

заяви до державного органу реєстрацiї чи продовжувати користуватись землею за договором 

оренди. Українським законодавством термiн закiнчення вказаного права не встановлений. На 31 

грудня 2013 року Компанiя не подала заяви на придбання землi. Загальна сума платежiв за 

договорами оренди землi за 2013 рiк склала 9 724 тисячi гривень (у 2012 роцi - 9 714 тисяч 

гривень). Iнформацiя про загальнi мiнiмальнi платежi за оренду землi розкрита у Примiтцi 24. 

10 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 

У таблицi далi показано змiни балансової вартостi iнвестицiї Компанiї в асоцiйованi компанiї (в 

тис. грн..): 

2013 рiк  

Балансова вартiсть на 1 сiчня 95 206  

Придбання асоцiйованих компанiй 189 600  

Частка у резервах капiталу асоцiйованих компанiй (70)  

Балансова вартiсть на 31 грудня 284 736  

2012 рiк  

Балансова вартiсть на 1 сiчня 95 275 

Частка у резервах капiталу асоцiйованих компанiй (69) 

Балансова вартiсть на 31 грудня 95 206 

Далi подано iнформацiю про основнi асоцiйованi пiдприємства Компанiї (в тис. грн.): 

На 31 грудня 2013 р. /31 грудня 2012 р. 

Асоцiйованi компанiї  

IМС  

Частка власностi, % 25,9% / 25,9% ;  

Балансова вартiсть, тис. грн. 91 952 / 92 022; 

Країна здiйснення дiяльностi Україна / Україна. 

ТОВ "Метiнвест-Марiупольський ремонтно-механiчний завод 

Частка власностi, % 40% / - ;  
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Балансова вартiсть, тис. грн. 189 600 / - ; 

Країна здiйснення дiяльностi Україна / - . 

Iншi  

Балансова вартiсть, тис. грн. 3 184 / 3 184; 

У вереснi 2013 року Компанiя здiйснила внесок у капiтал новоствореного пiдприємства ТОВ 

"Метiнвест-Марiупольський ремонтно-механiчний завод" - ремонтний завод, розташований у 

примiщеннi Компанiї та ММК iм. Iллiча. Частка Компанiї у капiталi цього пiдприємства становить 

40%. 

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року iнвестицiї Компанiї в асоцiйованi компанiї 

представленi також часткою у розмiрi 25,9% у капiталi IМС, якому належить 4% у капiталi ПАТ 

"Арселор Мiттал Кривий Рiг". IМС облiковує свою iнвестицiю за справедливою вартiстю як 

iнвестицiю для подальшого продажу. Далi подано зведену iнформацiю про асоцiйованi компанiї (в 

тис. грн.): 

IМС 

Всього активiв на 31 грудня 2013 р. 355 026 

ТОВ "Метiнвест-Марiупольський ремонтно-механiчний завод 

Всього активiв на 31 грудня 2013 р. 625 631 

Всього зобов'язань на 31 грудня 2013 р. 151 631 

Доходи вiд реалiзацiї Чистий прибуток/ (збиток) 166 173 

IМС 

Всього активiв на 31 грудня 2013 р. 355 026 

11 Витрати майбутнiх перiодiв 

Витрати майбутнiх перiодiв - це вартiсть прокатних валкiв, вогнетривкої цегли та стрiчкових 

конвеєрiв, встановлених у складi виробничого обладнання Компанiї. Вартiсть цих активiв 

амортизується та вiдноситься на фiнансовий результат за методом виробничих одиниць. Цi активи 

не класифiкуються як основнi засоби, оскiльки строк їхньої експлуатацiї не перевищує 1 рiк. 

12 Запаси 

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р. (в тис. грн.) 

Готова продукцiя та незавершене виробництво, товари 963 202 / 1 388 799  

Допомiжнi матерiали, запаснi частини та витратнi матерiали 849 585 / 712 041  

Сировина 651 640 / 871 324  

Всього товарно-матерiальних запасiв 2 464 427 / 2 972 164  

У 2013 роцi Компанiя визнала уцiнку товарно-матерiальних запасiв у сумi 168 605 тисяч гривень 

(у 2012 роцi - 195 866 тисячi гривень). 

13 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (в тис. 

грн.) 

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 7 618 761 / 10 097 204  

Мiнус: резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю (2 455) / (2 496) 

Дебiторська заборгованiсть за договорами комiсiї 149 985 / 158 389  

Дебiторська заборгованiсть за проданi депозитнi сертифiкати - / 117 002  

Дебiторська заборгованiсть за продану частку у капiталi - / 8 364  

Iнша дебiторська заборгованiсть 33 587 / 36 724  

Мiнус: резерв на знецiнення iншої дебiторської заборгованостi (23 595) / (24 122) 

Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 7 776 283 / 10 391 065  

ПДВ до вiдшкодування та iншi суми ПДВ 316 698 / 274 099  

Аванси виданi 109 008 / 10 214  

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi  

8 201 989 / 10 675 378  

Станом на 31 грудня 2013 року 90% фiнансової дебiторської заборгованостi було деномiновано у 

гривнях та 10% у доларах США (на 31 грудня 2012 року 83% фiнансової дебiторської 

заборгованостi було деномiновано у гривнях та 17% у доларах США ).  

Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2013 року та на 31 
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грудня 2012 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вказанi дати. 

Далi показанi змiни у сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною 

дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi (в тис. грн.): 

2013 рiк / 2012 рiк  

Резерв на знецiнення на 1 сiчня 26 618 / 54 630  

(Сторно знецiнення)/ знецiнення протягом року 77 / (7 504)  

Дебiторська заборгованiсть, списана протягом року як така, що  

не може бути повернута (645) / (20 508) 

Резерв на знецiнення на 31 грудня 26 050 / 26 618 

Резерв пiд знецiнену дебiторську заборгованiсть був включений до статтi "Iншi операцiйнi 

витрати" у звiтi про фiнансовi результати. Суми, вiднесенi на рахунок резерву, як правило, 

списуються пiсля закiнчення 3 рокiв пiсля дати визнання такої дебiторської заборгованостi. 

Iншi статтi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської 

заборгованостi не включають знецiнених активiв. 

Аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 

за кредитною якiстю наведений далi ( в тис. грн.): 

2013 рiк  

Дебiторська заборгова-нiсть за основною дiяльнiстю / Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть  

Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Групи Метiнвест 7 239 877 / 151 440; 

Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Групи СКМ 87 545 / 426;  

Iншi покупцi (випадки неоплати у минулому були) 4 050 / 6 878;  

Iншi покупцi (випадкiв неоплати у минулому не було) 4 038 / -;  

Всього не простроченої та не знецiненої дебiторської заборгованостi 7 335 510 / 158 744.  

Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть  

- прострочена менше нiж 30 днiв 45 746 / 209;  

- прострочена 30-90 днiв 14 347 / 208;  

- прострочена 90-180 днiв 210 / 666;  

- прострочена 180-360 днiв 46 820/ 34;  

- прострочена бiльше 360 днiв 9 677/ 116.  

Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi 116 800 / 1 233.  

Всього iндивiдуально знецiнених статей дебiторської заборгованостi 166 451 / 23 595.  

Мiнус резерв на знецiнення (2 455) / (23 595).  

Всього 7 616 306 / 159 977.  

2012 рiк 

Дебiторська заборгова-нiсть за основною дiяльнiстю / Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть 

Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Групи Метiнвест 9 714 348 / 161 506;  

Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Групи СКМ 241 454 / 124 016;  

Iншi покупцi (випадки неоплати у минулому були) 33 633 / 8 809;  

Iншi покупцi (випадкiв неоплати у минулому не було) 6 727 / -. 

Всього не простроченої та не знецiненої дебiторської заборгованостi 9 996 162 / 294 331. 

Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть  

- прострочена менше нiж 30 днiв 50 031 / 77;  

- прострочена 30-90 днiв 12 045 / 1 408;  

- прострочена 90-180 днiв 16 385 / 433;  

- прострочена 180-360 днiв 2 734 / 1;  

- прострочена бiльше 360 днiв 17 351 / 107.  

Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi 98 546 / 2 026.  

Всього iндивiдуально знецiнених статей дебiторської заборгованостi 2 496 / 24 122.  

Мiнус резерв на знецiнення (2 496) / (24 122). 

Всього 10 094 708 / 296 357. 

Як описано у Примiтцi 8, 7 754 698 тисяч гривень з загальної суми фiнансової дебiторської 
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заборгованостi - 7 776 283 тисяч гривень - це заборгованiсть пов'язаних сторiн. Умови частини цiєї 

заборгованостi у сумi 6 322 164 тисячi гривень були переглянутi. При переглядi умов протягом 

року були подовженi початково встановленi контрактом дати погашення дебiторської 

заборгованостi. 

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року дебiторська заборгованiсть, прострочена 

понад 360 днiв, але не знецiнена, представлена переважно дебiторською заборгованiстю вiд 

пов'язаних сторiн.  

Iндивiдуально знецiненi суми дебiторської заборгованостi - це дебiторська заборгованiсть клiєнтiв, 

що опинилися у скрутному економiчному становищi. Керiвництво не очiкує вiдшкодування повної 

суми цiєї дебiторської заборгованостi. 

Максимальна сума дебiторської заборгованостi, що зазнає кредитного ризику на звiтну дату, – це 

балансова вартiсть кожного класу дебiторської заборгованостi, що зазначена вище. Компанiя не 

забезпечує свою дебiторську заборгованiсть заставою. 

14 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 року (в тис.грн.) 

Поточнi рахунки 156 463 / 60 280;  

Грошовi кошти у дорозi 112 772 / 35 983. 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 269 235 / 96 263.  

Станом на 31 грудня 2013 року 85% грошових коштiв та їх еквiвалентiв були деномiнованi у 

доларах США, 13% у гривнях та 2% в євро (на 31 грудня 2012 року - 47% у доларах США, 41% у 

гривнях та 12% в євро). 

Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi. Аналiз залишкiв на 

банкiвських рахунках за кредитною якiстю наведений далi (в тис. грн.): 

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Згiдно рейтингу Moody’s:  

Caa1 164 122 / 60 246;  

Без рейтингу 105 113 / 36 017.  

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 269 235 / 96 263.  

15 Акцiонерний капiтал та нерозподiлений прибуток 

На 31 грудня 2012 року (скориговано) та 31 грудня 2013 року:  

Кiлькiсть акцiй (тисяч штук) 4 204 000; 

Простi акцiї 1 972 965; 

Емiсiйний дохiд 1 445 121; 

Всього 3 418 086. 

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року загальна кiлькiсть ухвалених до випуску та 

випущених простих акцiй складає 4 204 000 тисяч акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за 

акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при 

голосуваннi. Балансова вартiсть акцiонерного капiталу включає коригування вiдповiдно до МСБО 

29 у сумi 921 965 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року – 921 965 тисяч гривень).  

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року емiсiйний дохiд у сумi 1 445 121 тисячi 

гривень становить перевищення отриманих внескiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй.  

Згiдно з українським законодавством, основою для нарахування дивiдендiв є нерозподiлений 

прибуток. Капiтал у дооцiнках, визнаний Компанiєю у результатi переоцiнки основних засобiв, 

емiсiйний дохiд та резервний капiтал не пiдлягають розподiлу. 

У 2008 роцi Компанiя оголосила дивiденди у сумi 1 295 359 тисяч гривень, з яких 1 245 125 тисяч 

гривень пiдлягали виплатi у жовтнi 2011 року на пiдставi договору з мажоритарними акцiонерами. 

Станом на 31 грудня 2013 року невиплачений залишок дивiдендiв загальною сумою 781 172 тисячi 

гривень класифiкований як поточне зобов'язання (на 31 грудня 2012 року - 781 635 тисяч гривень).  

16 Капiтал у дооцiнках (в тис. грн.) 

Переоцiнка основних засобiв/ Переоцiнка фiнансових активiв для подальшого продажу/ Всього 

На 1 сiчня 2012 р. (скориговано) 5 015 258 / 71 268 / 5 086 526 

Перенесення амортизацiї, за вирахуванням податку (432 358) / - / (432 358) 

Переоцiнка основних засобiв 1 649 040 / - / 1 649 040 
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Списання ранiше переоцiнених основних засобiв (19 862)/ - / (19 862) 

Частка у змiнах резервiв капiталу асоцiйованих компанiй - / (69) / (69) 

На 31 грудня 2012 р. (скориговано) 6 212 078/ 71 199 / 6 283 277 

Перенесення амортизацiї, за вирахуванням податку (581 681)/ - / (581 681) 

Списання ранiше переоцiнених основних засобiв (33 496) / - / (33 496) 

Частка у змiнах резервiв капiталу асоцiйованих компанiй - / (70) / (70) 

На 31 грудня 2013 р. 5 596 901 / 71 129 / 5 668 030 

Резерв переоцiнки фiнансових активiв для подальшого продажу переноситься на прибуток або 

збиток при його реалiзацiї шляхом продажу або знецiнення. Резерв переоцiнки основних засобiв 

переноситься на нерозподiлений прибуток при його реалiзацiї шляхом амортизацiї, знецiнення, 

продажу або iншого вибуття. 

17 Зобов’язання з пенсiйного забезпечення  

Зобов’язання Компанiї за пенсiйним планом iз встановленими виплатами вiдносяться до 

наступного (в тис. грн.): 

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.(скориговано) 

Профiнансованi державою пенсiйнi виплати при достроковому виходi на пенсiю працiвникiв, якi 

працюють у небезпечних та шкiдливих для здоров’я умовах 954 170 / 824 077 

Довгостроковi виплати працiвникам за колективним договором 30 803 / 35 385 

Всього зобов’язань за пенсiйним планом iз встановленими виплатами 984 973 / 859 462 

Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами були 

такими (в тис. грн.): 

2013 рiк / 2012 рiк (скориговано) 

Зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами на 1 сiчня 859 462 / 751 934 

Вартiсть поточних послуг 20 671 / 19 469 

Переоцiнка зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами внаслiдок:  

- змiн фiнансових припущень 67 766 / 68 179 

- змiн демографiчних припущень (2 720) / 7 953 

- коригувань у зв’язку з вiдмiннiстю фактичних показникiв вiд прогнозних 17 802 / 2 907 

Процентнi витрати 113 892 / 98 974  

Пенсiї виплаченi (91 900) / (89 954) 

Зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами на 31 грудня 984 973 / 859 462  

Нижче показанi суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати (в тис. грн.): 

2013 рiк / 2012 рiк (скориговано) 

Вартiсть поточних послуг 20 671 / 19 469 

Процентнi витрати 113 892 / 98 974 

Всього 134 563 / 118 443 

Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi далi: 

2013 рiк / 2012 рiк (скориговано) 

Номiнальна ставка дисконту 14% рiчних / 14% рiчних 

Номiнальне збiльшення заробiтної плати 6% рiчних / 5-8% рiчних 

Номiнальне збiльшення пенсiй 5,2% рiчних / 5-8% рiчних 

Плиннiсть кадрiв 10% рiчних / 12% рiчних 

Вплив змiн основних припущень на зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими 

виплатами показано далi (в тис. грн.): 

2013 рiк  

Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 100 базисних пунктiв (73 479)/83 920  

Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 100 базисних пунктiв 41 566/(37 724)  

2012 рiк (скориговано) 

Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 100 базисних пунктiв (58 275)/67 073 

Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 100 базисних пунктiв 36 694/(33 085) 

Наведений вище аналiз чутливостi ґрунтується на змiнi припущення при незмiнностi всiх iнших 

припущень. На практицi таке вiдбувається рiдко, i змiни в окремих припущеннях можуть 

корелюватись. Методи та види припущень, застосованих при проведеннi аналiзу чутливостi, 
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залишились без змiн порiвняно з попереднiм перiодом. 

Станом на 31 грудня 2013 року строк зобов’язань Компанiї за пенсiйним планом iз встановленими 

виплатами становить 10 рокiв (на 31 грудня 2012 року – 10,7 рокiв). Платежi за пенсiйним планом 

iз встановленими виплатами, якi, як очiкується, будуть здiйсненi протягом 2014 року, складають 

93 503 тисячi гривень. 

18 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (в 

тис. грн.)  

31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю - / 3 003 037 

Всього довгострокових фiнансових зобов’язань - / 3 003 037 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 7 793 202 / 5 461 087 

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 820 239 / 654 946 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 127 129 / 147 834 

Векселi виданi 7 292 / 12 520 

Iнша кредиторська заборгованiсть 2 943 / 2 061 

Всього поточних фiнансових зобов’язань 8 750 805 / 6 278 448 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 1 159 941 / 1 640 310 

Нарахована заробiтна плата 46 556 / 43 266 

Резерв пiд оплату вiдпусток 35 035 / 33 661 

Податки на заробiтну плату та внески до фондiв соцiального страхування 23 890 / 22 027 

Iншi податки до сплати 14 354 / 15 622 

Всього поточної кредиторської заборгованостi за  

основною дiяльнiстю та iншої кредиторської  

заборгованостi 10 030 581 / 8 033 334 

Станом на 31 грудня 2013 року 88% фiнансової кредиторської заборгованостi деномiновано у 

гривнях, 11% у доларах США та 1% в євро (на 31 грудня 2012 року – 88% у гривнях, 10% у 

доларах США та 2% в євро). 

У червнi 2010 року Компанiя провела переговори про перегляд умов кредиторської заборгованостi 

перед пов'язаною стороною у сумi 2 710 810 тисяч гривень. У результатi перегляду умов 

початковий строк оплати за договором був перенесений на квiтень та травень 2013 року. Ця 

кредиторська заборгованiсть була переоцiнена за справедливою вартiстю з використанням умовної 

процентної ставки 12% рiчних, в результатi чого у фiнансовому доходi за 2010 рiк був признаний 

прибуток у загальнiй сумi 748 324 тисячi гривень, а у фiнансовий витратах був визнаний ефект 

дисконтування за 2013 рiк у сумi 103 291 тисячi гривень (за 2012 рiк - 279 776 тисяч гривень). 

Станом на 31 грудня 2012 року невиплачений залишок заборгованостi у сумi 2 607 518 тисяч 

гривень був класифiкований як поточне зобов'язання та був погашений у повному обсязi протягом 

2013 року. 

У 2011 роцi Компанiя провела переговори про перегляд умов кредиторської заборгованостi перед 

пов'язаною стороною у сумi 3 742 319 тисяч гривень. У результатi перегляду умов початковий 

строк оплати за договором був перенесений на червень-грудень 2014 року. Ця кредиторська 

заборгованiсть була переоцiнена до справедливої вартостi з використанням умовних процентних 

ставок вiд 13% до 14% рiчних для сум, умови яких були переглянутi у липнi, листопадi та груднi, 

вiдповiдно. В результатi у фiнансовому доходi за 2011 рiк був признаний прибуток у загальнiй 

сумi 1 181 901 тисяча гривень, а у фiнансовий витратах був визнаний ефект дисконтування за 2013 

рiк у сумi 414 041 тисяч гривень (за 2012 рiк - 365 217 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2013 

року невиплачений залишок загальною сумою 3 417 078 тисяч гривень класифiкований як поточне 

зобов'язання. 

Кредиторська заборгованiсть за комiсiйними угодами виникла у результатi торгових операцiй, 

пов'язаних з експортом товарiв Компанiєю вiд iменi пов'язаних сторiн. Грошовi кошти, якi 

Компанiя отримує вiд цих торгових операцiй, мають бути виплаченi пов'язаним сторонам. 

Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансовiй 

вартостi на вказанi дати, крiм заборгованостi перед пов'язаними сторонами, умови якої були 

переглянутi та яка була переоцiнена до справедливої вартостi з використанням умовних ринкових 
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процентних ставок для поточних зобов'язань 15,1%, що призвело до справедливої вартостi у сумi 3 

391 148 тисяч гривень. 

19 Види витрат (в тис. грн.) 

2013 рiк / 2012 рiк  

Сировина та витратнi матерiали 15 405 563 / 17 382 204 

Витрати на паливо та енергетичну сировину 3 442 062 / 4 070 227 

Амортизацiя (Примiтка 9) 1 070 527 / 998 033 

Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування 969 841 / 864 446 

Змiна у сумi готової продукцiї та незавершеного виробництва 425 597 / 257 846 

Транспортнi витрати 425 300 / 340 432 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування 343 290 / 423 704 

Послуги з аутсорсингу персоналу 188 907 / 262 256 

Iншi податки та збори 81 735 / 74 924 

Пенсiйнi витрати – зобов’язання за планом iз встановленими виплатами  

(Примiтка 17) 20 671 / 19 469 

Знецiнення основних засобiв 6 278 / 264 669 

Iншi витрати 343 760 / 355 760 

Всього операцiйних витрат 22 723 531 / 25 313 970  

Включенi до таких категорiй  

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї 21 820 342 / 24 555 153  

- витрати на збут 606 498 / 482 270  

- загальнi та адмiнiстративнi витрати 296 691 / 276 547  

Всього операцiйних витрат 22 723 531 / 25 313 970  

Сировина представлена переважно залiзною рудою, коксом та вугiллям, феросплавами та 

металевим брухтом. 

20 Iншi операцiйнi доходи (в тис. грн.) 

2013 рiк / 2012 рiк (скориговано) 

Прибуток за операцiями купiвлi-продажу валют, чиста сума 179 781 / 78 158 

Прибуток вiд продажу матерiалiв та послуг 13 829 / -  

Прибуток вiд отримання активiв на безоплатнiй основi 9 699 / 9 126 

Штрафи отриманi 7 968 / 3 329 

Iншi операцiйнi доходи 10 790 / 11 883 

Всього iнших операцiйних доходiв 222 067 / 102 496 

21 Фiнансовi витрати (в тис. грн.) 

2013 рiк / 2012 рiк 

Процентнi витрати:  

- кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю (Примiтка 18) 517 339 / 645 011  

- пенсiйнi зобов'язання (Примiтка 17) 113 892 / 98 974 

Всього фiнансових витрат 631 231 / 743 985 

22 Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв (в тис. грн.):  

2013 рiк / 2012 рiк 

Поточний податок - / 470 

Вiдстрочений податок 153 260 / (499 131) 

Витрати з податку на прибуток 153 260 / (498 661) 

Податок на прибуток Компанiї, розрахований вiдповiдно до податкового законодавства України, 

вiдрiзняється вiд теоретичної суми, отриманої шляхом перемноження суми прибутку до 

оподаткування, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати, на вiдповiдну ставку 

оподаткування. Звiрку мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами подано нижче (в 

тис. грн.): 

2013 рiк / 2012 рiк  

Збиток до оподаткування (2 359 840) / (3 194 085) 

Теоретична сума податкового кредиту за встановленою законом ставкою податку 448 370 / 670 758 
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Податковий ефект статей, що не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до 

оподатковуваної суми:  

- Витрати, що не включаються до валових витрат (27 554) / (34 693) 

- Неоподатковуваний дохiд 100 / 109 

Вплив майбутнiх вирахувань за зменшеними ставками (60 902) / (137 513) 

Припинення визнання вiдстроченого податкового активу (513 274) / - 

(Витрати)/кредит з податку на прибуток (153 260) / 498 661  

У 2013 роцi витрати, якi не включаються до валових витрат, складаються переважно з 

благочинних витрат та товарно-матерiальних запасiв, отриманих на безоплатнiй основi (у 2012 

роцi - з витрат на утилiзацiю, що перевищують встановленi норми, благочинних витрат, товарно-

матерiальних запасiв, отриманих на безоплатнiй основi, витрат вiд простою та пенi). 

У 2013 роцi Компанiя визнала резерв оцiнки вiдстроченого податкового активу у сумi 513 274 

тисячi гривень внаслiдок змiни оцiнки щодо ймовiрностi вiдшкодування вiдповiдної суми. 

Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення 

певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового 

звiтування та їхньою податковою базою. Станом на балансову дату згiдно з податковими нормами 

ставки податку на прибуток становили: 18% в 2014, 17% в 2015 та 16% у 2016 роцi i подальших 

перiодах. Компанiя проводила розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань на 31 

грудня 2013 вiдповiдно до цих норм. У березнi 2014 року Парламент України прийняв змiни до 

Податкового Кодексу України, у яких затвердив ставку податку на прибуток в розмiрi 18% в 2014 

роцi та подальших перiодах. 

31 грудня 2012 р. (скориговано) / Вiднесено на iнший сукупний дохiд / Кредитовано/ (вiднесено) 

на фiнансовий результат / 31 грудня 2013 р. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування  

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi за основною  

дiяльнiстю (150 332) / - / 91 789 / (58 543) 

Оцiнка основних засобiв та амортизацiйнi рiзницi (306 941) / 5 618 / 26 358 / (274 965) 

Iнше (662) / - / 409 / (253) 

Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (457 935) / 5 618 / 118 556 / (333 761) 

За вирахуванням вiдстрочених податкових активiв 457 935 (5 618) (118 556) 333 761 

Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - / - / - / - 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування  

Перенесенi податковi збитки 478 838 / - / (244 290) / 234 548 

Зобов’язання з пенсiйного забезпечення 140 167 / 13 256 / 5 483 / 158 906 

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв 38 516 / - / (6 697) / 31 819 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 26 697 / - / (26 686) / 11 

Нарахованi витрати 8 146 / - / 728 / 8 874 

Оцiнка дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської  

заборгованостi 5 994 / - / (338) / 5 656 

Iнше 184 / - / (16) / 168 

Всього вiдстроченого податкового активу 698 542 / 13 256 / (271 816) / 439 982 

За вирахуванням вiдстрочених податкових зобов’язань (457 935) / 5 618 / 118 556 / (333 761) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив 240 607 / 18 874 / (153 260) / 106 221 

1 сiчня 2012 р. / Вiднесено на iнший сукупний дохiд / Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий 

результат / 31 грудня 2012 р. (скориговано) 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування  

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi за основною  

дiяльнiстю (285 784) / - / 135 452 / (150 332) 

Оцiнка основних засобiв та амортизацiйнi рiзницi (710) / (331 652) / 25 421 / (306 941) 

Iнше (286) / - / (376) / (662) 

Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (286 780) / (331 652) / 160 497 / (457 935) 

За вирахуванням вiдстрочених податкових активiв 286 780 / 331 652 / (160 497) / 457 935  

Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - / - / - / - 
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Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування  

Перенесенi податковi збитки 93 501 / - / 385 337 / 478 838  

Зобов’язання з пенсiйного забезпечення 122 209 / 14 192 / 3 766 / 140 167  

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв 57 198 / - / (18 682) / 38 516  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 48 272 / - / (21 575) / 26 697  

Нарахованi витрати 10 461 / - / (2 315) / 8 146  

Оцiнка дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 

13 894/ - / (7 900) / 5 994  

Iнше 181 / - / 3 / 184  

Всього вiдстроченого податкового активу 345 716 / 14 192 / 338 634 / 698 542  

За вирахуванням вiдстрочених податкових зобов’язань (286 780) / (331 652) / 160 497 / (457 935) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив 58 936 / (317 460) / 499 131 / 240 607  

Вплив тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування та виникають за авансами вiд 

клiєнтiв - це сума передоплат, отриманих Компанiєю до 1 квiтня 2011 року, за якими товари ще не 

були поставленi. У попереднiх перiодах цi суми вiдображалися у складi оподатковуваних доходiв. 

23 Прибуток на акцiю 

Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення збитку за рiк на середньозважену 

кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом року, за вийнятком власних викуплених акцiй Компанiї. 

Компанiя не має iнструментiв капiталу, якi могли б призвести до розмиття прибутку на акцiю. 

2013 / 2012 рiк 

Збиток за рiк (2 513 100) / (2 695 424)  

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу (у тисячах) 4 204 000 / 4 204 000 

Збиток на акцiю (в українських копiйках) (60) / (64) 

24 Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики  

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. З 1 сiчня 2011 року в Українi набув чинностi новий Податковий 

кодекс. Вiдповiднi податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток 

пiдприємств, мита та iншi податки. Внаслiдок цього iснує значна невизначенiсть щодо 

забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його 

виконання. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства 

керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. 

Iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, можуть бути 

оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох 

календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших 

перiодiв. 

Компанiя проводить операцiї мiж компанiями групи на умовах, якi українськi податковi органи 

можуть вважати неринковими. З огляду на нечiтко сформульованi вимоги вiдповiдного 

податкового законодавства цi операцiї податковими органами у минулому не оскаржувались. 

Однак iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та 

пiдходу податкових органiв такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Вплив такого 

оскарження неможливо спрогнозувати, але керiвництво впевнене, що вiн буде незначним. 

Податкове законодавство було доповнене новими правилами трансфертного цiноутворення, якi 

набули чинностi з 1 вересня 2013 року. Цi новi правила є набагато докладними, нiж у 

попередньому законодавствi, та певним чином приведенi у вiдповiднiсть до мiжнародних 

принципiв трансфертного цiноутворення. Нове законодавство дозволяє податковим органам 

робити коригування на трансфертне цiноутворення та донараховувати податковi зобов’язання 

щодо контрольованих операцiй (операцiй з пов’язаними сторонами та окремих видiв операцiй з 

непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є ринковою та не пiдкрiплюється належною 

документацiєю. Керiвництво вважає, що воно вживає всiх належних заходiв для забезпечення 

дотримання нового законодавства у сферi трансфертного цiноутворення. 

Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї. 

Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультацiй, 
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керiвництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових позовiв, що 

перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.  

Питання, пов’язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої зобов’язання, у тому числi 

зобов’язання щодо виведення активiв з експлуатацiї, згiдно з природоохоронним законодавством. 

У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в 

якому вони виникли. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних 

норм та законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати 

суттєвий вплив. За iснуючого порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, 

керiвництво вважає, що суттєвих зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища 

не iснує. 

Зобов’язання по капiтальних витратах. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала договiрнi 

зобов’язання по капiтальних витратах на виробниче та iнше обладнання у сумi 288 178 тисяч 

гривень (на 31 грудня 2012 року – 268 916 тисяч гривень). Компанiя вже видiлила необхiднi 

ресурси для виконання цих зобов'язань. Керiвництво Компанiї вважає, що майбутнi надходження 

вiд операцiйної дiяльностi та фiнансування будуть достатнiми для виконання цих та аналогiчних 

зобов'язань. 

Зобов'язання з реалiзацiї. Компанiя та дочiрнi компанiї Метiнвеста мають спiльне зобов'язання за 

кредитними договорами, укладеними Метiнвестом (Примiтка 8) поставити iншим дочiрнiм 

компанiям Метiнвеста металопродукцiю у сумi 1 059 727 тисяч доларiв США протягом 2014 року, 

935 594 тисячi доларiв США протягом 2015 року, 403 447 тисяч доларiв США протягом 2016 року, 

115 589 тисяч доларiв США протягом 2017 року та 100 860 тисяч доларiв США протягом 2018 

року. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок кредиторiв. Права 

на цi надходження перейдуть до банку лише у разi, якщо Метiнвест не здiйснить платiж за 

кредитом згiдно з графiком платежiв. 

Зобов’язання з оренди. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала договiрнi зобов’язання по 

орендi землi, яку вона займає, у сумi 178 000 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року – 186 146 

тисяч гривень).  

Активи у заставi та активи з обмеженим використанням. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя 

надала у заставу дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю у сумi 56 356 тисяч гривень 

(на 31 грудня 2012 року - 7 863 тисячi гривень). 

Дотримання фiнансових показникiв. Компанiя має дотримуватися певних фiнансових показникiв, 

що стосуються переважно позикових коштiв пов'язаних сторiн. Недотримання таких фiнансових 

показникiв може призвести до негативних наслiдкiв для Компанiї та пов'язаних сторiн. 

Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалася фiнансових показникiв станом на 31 грудня 2013 

року. 

Страхування. Наразi Метiнвест має страхове покриття пошкодження майна та перерви у 

виробництвi на умовах «Усi ризики». Це покриття, зокрема, покриває втрати вiд перерви у 

виробництвi на взаємозалежних пiдприємствах у межах виробничого циклу, що виникає внаслiдок 

збитку навiть на одному iз застрахованих пiдприємств Групи «Метiнвест». 

Крiм того, Компанiя має страховi покриття вiдповiдно до вимог українського законодавства, 

включаючи обов’язкове страхування життя та здоров’я, обов’язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi органiзацiй, якi експлуатують небезпечнi виробничi об’єкти, обов’язкове 

страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезень небезпечних вантажiв, страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Компанiя також має iншi види 

добровiльного страхування, у тому числi страхування вантажiв та транспортних засобiв, медичне 

страхування та iншi види.  

25 Управлiння фiнансовими ризиками 

Фактори фiнансового ризику. У ходi своєї дiяльностi Компанiя наражається на численнi фiнансовi 

ризики, серед яких ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик справедливої вартостi 

процентної ставки, ризик грошових потокiв та цiновий ризик), кредитний ризик та ризик 

лiквiдностi. Функцiя управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється спiльно вiддiлом 



154 

 

внутрiшнього контролю, вiддiлом управлiння ризиками та Центральним казначейством 

Метiнвеста. Центральне казначейство визначає та оцiнює фiнансовi ризики у тiсному 

спiвробiтництвi з Компанiєю. Загальна програма управлiння ризиками враховує 

непередбачуванiсть фiнансових ризикiв та спрямована на зведення до мiнiмуму потенцiйного 

негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi результати Групи «Метiнвест».  

(a) Ринковий ризик 

(i) Валютний ризик 

Компанiя працює з мiжнародними покупцями та постачальниками i, вiдповiдно, наражається на 

валютний ризик, пов’язаний з рiзними валютами, в яких проводяться операцiї (передусiм долари 

США). Валютний ризик виникає у випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи 

чи зобов’язання деномiнованi у валютi, яка не є функцiональною валютою пiдприємства. 

В управлiннi валютними ризиками Компанiя обмежується вибором валюти, в якiй здiйснюється 

операцiя, та переговорами з приводу валюти договору купiвлi-продажу. Iноземна валюта може 

бути загалом конвертована у гривнi за курсом, що є близьким до курсу НБУ.  

Основний механiзм, який Компанiя використовує для зведення валютного ризику до мiнiмуму, - 

це зменшення чистої монетарної позицiї в iноземнiй валютi (розрахованої як рiзниця мiж сумами 

дебiторської та кредиторської заборгованостi, деномiнованими у доларах США). 

Компанiя також прагне мiнiмiзувати витрати, пов’язанi з придбанням та продажем iноземної 

валюти. Центральне казначейство здiйснює монiторинг цього процесу, розроблюючи вiдповiдну 

полiтику та контролюючи кожну окрему операцiю. 

Станом на 31 грудня 2013 року, якби курс долара США до гривнi зменшився/збiльшився на 10% 

при незмiнностi решти змiнних, прибуток пiсля оподаткування за 2013 рiк був би менше/бiльше на 

8 406 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року – на 66 482 тисячi гривень менше/бiльше при змiнi на 

10%), переважно, в результатi прибуткiв/збиткiв вiд курсової рiзницi, що виникає при перерахунку 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, iншої 

дебiторської заборгованостi, деномiнованих у доларах США, а також збиткiв/прибуткiв вiд 

курсової рiзницi при перерахунку кредиторської заборгованостi. 

(ii) Цiновий ризик 

Компанiя не наражається на ризик змiни цiни на дольовi цiннi папери, оскiльки у неї немає 

значних iнвестицiй, показаних у балансi у складi iнвестицiй, наявних для продажу. Компанiя не 

пiддається товарному цiновому ризику, оскiльки у Компанiї вiдсутнi iнвестицiї у фiнансовi 

iнструменти, схильних до товарного цiнового ризику. 

(iii) Ризик грошових потокiв та справедливої вартостi процентної ставки 

Оскiльки Компанiя не має значних процентних активiв, доходи, витрати та грошовi потоки вiд 

операцiйної дiяльностi Компанiї переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. 

(б) Кредитний ризик 

Управлiння кредитним ризиком здiйснюється на рiвнi Метiнвеста. Кредитний ризик виникає у 

зв’язку з поточними рахунками у банках, строковими депозитами та операцiями з контрагентами, 

включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов’язання за операцiями. 

В Метiнвестi впровадженi процедури, що забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з 

вiдповiдною кредитною iсторiєю. Аналiз та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються окремо 

по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть 

отримати кредит понад встановлений лiмiт. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за 

основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву на знецiнення 

являє собою максимальну суму кредитного ризику. Кредитний ризик на рiвнi компанiй Метiнвеста 

є незначним. 

Центральне казначейство координує процес розмiщення коштiв та вибору фiнансових установ 

Компанiєю. Центральне казначейство є централiзованим пiдроздiлом, яке вiдповiдає за контроль 

лiмiтiв та умов розмiщення коштiв у кожнiй фiнансовiй установi. Грошовi кошти розмiщенi у 

великих українських та мiжнародних фiнансових органiзацiях з надiйною репутацiєю, якi на 

момент розмiщення є найменш ризиковим. 

Центральне казначейство веде облiк та консультує щодо податкового ефекту накопичення та 

управлiння тимчасово не використовуваними грошовим коштами. У випадку, коли наявнi грошовi 
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кошти перевищують потреби в оборотному капiталi, Центральне казначейство iнiцiює та 

координує такi дiї: 

- погашення найбiльш дорогих кредитних коштiв зi строками погашення у найближчому 

майбутньому за умови, що за дострокове погашення до Компанiї не будуть застосованi штрафнi 

санкцiї; 

- розмiщення не використовуваних грошових коштiв на банкiвських депозитах, щоб зменшити 

загальнi нарахованi проценти; 

- придбання фiнансових активiв. 

Максимальна сума кредитного ризику станом на звiтну дату становить 8 045 518 тисяч гривень, з 

яких 7 918 496 тисяч гривень - за операцiями з пов'язаними сторонами (на 31 грудня 2012 року - 10 

487 328 тисяч гривень, з яких 10 387 933 тисячi гривень - за операцiями з пов'язаними сторонами) 

та становить балансову вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi та грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв. Компанiя не забезпечує свою дебiторську заборгованiсть заставою. 

На думку керiвництва Компанiї, кредитний ризик належним чином врахований у створених 

резервах на знецiнення вiдповiдних активiв. 

(в) Ризик лiквiдностi 

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових 

коштiв, наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв завдяки використанню кредитних лiнiй 

Метiнвеста та можливiсть закриття ринкових позицiй. Внаслiдок динамiчного характеру бiзнесу 

казначейство Компанiї прагне зберегти гнучкiсть фiнансування завдяки збереженню можливостi 

доступу ресурсiв за кредитним лiнiями.  

Управлiння поточною лiквiднiстю Компанiї та iнших пiдприємств Метiнвеста - це 

централiзований процес управлiння та перерозподiлу грошових потокiв мiж пiдприємствами 

Метiнвеста, контролю над дебiторською та кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими 

на iнвестування, та використання короткострокового фiнансування. 

Компанiя здiйснює монiторинг фiнансових показникiв за поточними та майбутнiми позиковими 

коштами та iнформує Центральне казначейство про недолiки чи заходи щодо їхнього усунення. 

Центральне казначейство координує дiяльнiсть Компанiї для забезпечення дотримання фiнансових 

показникiв. 

Нижче у таблицi показанi фiнансовi зобов’язання Компанiї (кредиторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть та дивiденди до виплати) за строками 

погашення залежно вiд перiоду, що залишився вiд звiтної дати до контрактних строкiв погашення. 

Суми, показанi у таблицi – це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами. Суми, що 

погашаються протягом 12 мiсяцiв, показанi за балансовою вартiстю, оскiльки вплив 

дисконтування є незначним. 

До 1 року / 1-2 роки 

На 31 грудня 2013 р.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська  

заборгованiсть 8 750 805 / - 

Дивiденди до виплати 781 172 / - 

На 31 грудня 2012 р.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 

заборгованiсть 6 278 448 / 3 003 037 

Дивiденди до виплати 781 635 / - 

Опис фiнансових гарантiй з пов'язаними сторонами представлений також у Примiтцi 8. 

26 Управлiння ризиком капiталу 

Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в якостi 

безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим 

зацiкавленим сторонам. 

Для пiдтримки чи коригування структури капiталу Компанiя може повертати капiтал акцiонерам, 

залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї чи продавати активи для зменшення суми боргу. 

Оскiльки Компанiя є частиною вертикально iнтегрованого Холдингу, управлiння ризиком капiталу 

здiйснює Управлiння корпоративних фiнансiв Метiнвеста, який контролює величину капiталу на 
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консолiдованому рiвнi на основi спiввiдношення власних та позикових коштiв. Це спiввiдношення 

розраховується як чиста сума боргу, подiлена на загальну суму капiталу. Чиста сума боргу 

розраховується як загальна сума позикових коштiв мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Загальна сума капiталу розраховується як показаний у балансi власний капiтал плюс чиста сума 

боргу. Оскiльки Метiнвест активно використовує при управлiннi грошовими потоками свої 

дочiрнi компанiї, конкретнi цiльовi показники спiввiдношення власних та позикових коштiв для 

кожної окремої дочiрньої компанiї, у тому числi для Компанiї, не встановлюються. 

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року спiввiдношення власних та позикових 

коштiв Компанiї дорiвнювало 0. 

Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств (на 

основi окремої фiнансової звiтностi за НП(С)БО Компанiї): 

- акцiонерний капiтал повинен становити не менш 1 250 мiнiмальних заробiтних плат на дату 

реєстрацiї пiдприємства; 

- оплата акцiонерного капiталу не може здiйснюватись за рахунок коштiв державного бюджету, 

кредитiв та коштiв, що знаходяться у заставi; 

- якщо мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу перевищує чистi активи компанiї за 

НП(С)БО, ця компанiя пiдлягає лiквiдацiї. 

Керiвництво переконане, що станом на 31 грудня 2013 року вищезазначенi вимоги до 

акцiонерного капiталу дотримувались Компанiєю. 

27 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Визначення справедливої вартостi. Станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2012 року 

Компанiя не має фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених за справедливою вартiстю. 

Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю iнструментiв, 

якi мають плаваючу процентну ставку, як правило, є їхня балансова вартiсть. Розрахункова 

справедлива вартiсть iнструментiв, якi розмiщуються за фiксованою процентною ставкою, 

базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз 

застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний 

кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що 

використовуються, залежать вiд кредитного ризику контрагента. Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi за основною дiяльнiстю приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 

Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть зобов’язань базується 

на ринковiй цiнi, за наявностi. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою 

процентною ставкою та визначеним строком погашення, якi не мають визначеної ринкової цiни, 

базується на очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних 

ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який 

залишився. Справедлива вартiсть зобов’язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного 

повiдомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»), розраховується як сума 

кредиторської заборгованостi, що погашається за вимогою, дисконтована з першої дати подання 

вимоги про погашення зобов’язання. 

28 Представлення фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Усi фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї облiкованi за амортизованою вартiстю.  

 


