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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. 
24.10.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2014 року  

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 

87500, мiсто Марiуполь, вулиця Лепорського, буд.1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

+38 (0629) 46-79-55, +38(0629) 46-72-90; +38 (0629)52-70-00 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

24.10.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://azovstal.metinvestholding.com в мережі 

Інтернет 

24.10.2014 

(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. 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 емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. 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) 
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19. Примітки: 

В складi квартального звiту вiдсутнi: 

п. 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

протягом звiтного перiоду не приймало участi щодо створення юридичної особи. 

п. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - у ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вiдсутня 

посада корпоративного секретаря. 

п. 7. 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 

емiтента - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi 

папери не випускались.  

п. 9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - конвертацiя цiнних паперiв не здiйснювалась. 

п. 10. Iнформацiя про замiну управителя. 

п. 11. Iнформацiя про керуючого iпотекою. 

п. 12. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

п. 13. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом. 

п. 14. Iнформацiя про iпотечне покриття: 

1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття. 

2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям. 

3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду. 

4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття. 

п. 15. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв. 

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

п. 16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку - у зв’язку з тим, що фiнансова звiтнiсть ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складена за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

п. 18. 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 належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість працівників 

(осіб) 
11862 

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, м. 

Донецьк 

2) МФО банку 334851 

3) поточний рахунок 26009962486445 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

ПАТ ПУМБ, м. 

Донецьк 

5) МФО банку 334851 

6) поточний рахунок 26001962480900 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення дії 

ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

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 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. 

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 

АВ №500687 22.12.2009 

Мiнiстерство з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

04.12.2014 
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поновлюваних джерел ен 

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 України 

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 

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. 

Скидання забруднюючих речовин iз 

зворотними водами 

№УКР-ДОН-

4876 
30.06.2011 

Держ.управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища 

01.07.2014 

Опис 

Рiшенням №05-2089 вiд 19.06.2014р. продовжено термiн дiї дозволу на 

спецiальне водокористування та нормативiв гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин iз зворотними водами №УКР-ДОН-4876 

до 01.01.2015 року. 

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 
12.07.2016 
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Донецькiй областi 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Медична практика АГ №601995 02.06.2011 
Мiнiстерство охорони 

здоров'я України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї - безстроково 

Постачання теплової енергiї АГ №578309 24.11.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ) 

26.10.2016 

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 

нiкелю 
№ 35/13 17.01.2013 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 
27.04.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Лiцензiя та 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 
Лiцензiя на медичну практику АВ № 554409 вiд 16.06.10 р. видана МОЗ 

України (санаторiй-профiлакторiй «Азовсталец» - видається безстроково).  

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 вiдсутня. 

Експлуатацiя сезонних електроустановок 

ТП-306 АДЦ «Дончанка» господарчого 

цеху ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» с. 

без номеру 20.05.2014 

Мiненерговугiлля України, 

Держенергонагляд у 

Донбаському регiонi 

20.05.2015 



8 

 

Безiменне Новоазовського району 

Донецької областi 

Опис 
Термiн дiї дозвiла не буде подовжуватися у 2015 р. у зв'язку з вилученням 

ТП-306 АДЦ «Дончанка» з реєстру сезонних електроустановок. 

Лiмiти на утворення та розмiщення 

вiдходiв 
28.28 ОДА 20.01.2014 

Департамент екологiї та 

природних ресурсiв 
31.12.2014 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами 

1412336900-25 31.03.2014 
Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 
31.03.2019 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Застосування шкiдливих небезпечних 2 i 

3 класу небезпеки (2 клас небезпеки – 

ангiдриду миш’яковистого (арсенового 

ангiдриду) в цеху сiркоочищення КХВ, 

сiрководню (сульфiду водню) в цеху 

механiчних випробувань; 3 клас 

небезпеки – феронiкелю та нiкелю 

54.14.30 20.01.2014 

Державна служба гiрнiчого 

нагляду та промислової 

безпеки України 

19.01.2019 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Проведення пiдривних робiт (робiт з ВМ) 02/14 08.01.2014 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду по 

Донецькiй областi 

31.12.2014 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Розмiщення вiдходiв у 2014 роцi 28.28 ОДА 01.01.2014 

Департамент екологiї та 

природних ресурсiв України. 

Донецка обласна державна 

адмiнiстрацiя 

31.12.2014 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031366 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031364 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031363 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031376 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031375 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031373 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027284 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 
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Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027285 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027286 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027287 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027288 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027289 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027290 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027291 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027306 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027307 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027308 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027309 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027310 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027311 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027312 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027313 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний АР-14-0031372 03.02.2014 Український Державний 17.01.2018 
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зв'язок сухопутної рухомої служби Центр радiочастот 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031374 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031377 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031365 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031367 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031368 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031369 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031370 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0031371 03.02.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
17.01.2018 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027267 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027268 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027269 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027270 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027271 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027272 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027273 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 
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Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027274 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027275 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027276 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027277 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027278 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027279 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027280 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027281 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027282 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Аналоговий УКХ радiотелефонний 

зв'язок сухопутної рухомої служби 
АР-14-0027283 08.01.2014 

Український Державний 

Центр радiочастот 
31.05.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Дозвiл на виконання будiвельних робiт на 

об’єктi: «Прив’язка, монтаж 

турбоповiтродувного агрегату ТКА-

5200/25 ст. №3 в будiвлi ПВС-2 ТЕЦ ПАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» замiсть iснуючого 

АКВ 18-2 К 4250 

IУ 

114140850222 
25.03.2014 

Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Дозвiл на виконання будiвельних робiт на 

об’єктi «Вуглепiдготовчий цех. I блок. 

Вiддiлення попереднього дроблення. 

Асперацiйна установка 

IУ 

115140230305 
21.01.2014 

Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: 

1.Монтаж, демонтаж, налагодження, 

ремонт, технiчне обслуговання, 

реконструкцiя машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки, а 

саме: -вантажопiдiймальних кранiв i 

2287.12.14 01.10.2012 

Терiторiальне управлiння 

держгiрпромнагляду по 

донецькiй областi 

01.10.2017 
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машин  

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Спецiальне водокористування, скидання 

стiчних вод в поверхостнi водойми 

УКР-ДОН-

4879 
19.06.2014 

Департамент екологiї та 

природних ресурсiв 
01.01.2015 

Опис Iнформацiя про продовження термiну дiї вiдсутня. 

Дозвiл на виконання будiвельних робiт на 

об'єктi: «Капiтальний ремонт 2-го розряду 

доменної печi № 4 ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» 

№ IУ 

115141120382 
22.04.2014 

Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис 

Дозвiл дiє на перiод виконання будiвельних робiт. 

Дозвiл одержується до моменту завершення будiвництва i готовностi 

об'єкта до експлуатацiї. 

Дозвiл на виконання будiвельних робiт на 

об'єктi: «Реконструкцiя мереж та спроб 

госпобутової каналiзацiї в районi 

доменного цеху ТЄЦ та порту ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» (коригування) 

№ IУ 

115142520511 
09.09.2014 

Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис 
Дозвiл одержується до моменту завершення будiвництва i готовностi 

об'єкта до експлуатацiї 

Проведення вимiрювань у сферi 

поширення державного метрологiчного 

нагляду за номенклатурою груп об'єктiв, 

закрiплених за дiлянкою, вiдповiдно до 

галузi атестацiї 

06544-2-7-118-

ВЛ 
10.09.2014 

Мiнiстерство Промислової 

Полiтики України 
10.09.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, термiн дiї лiцензiї буде продовжено 

Проведення вимiрювань у сферi 

поширення державного метрологiчного 

нагляду за номенклатурою груп об'єктiв, 

закрiплених за дiлянкою, вiдповiдно до 

галузi атестацiї 

06544-2-7-118-

ВЛ 
10.09.2014 

Мiнiстерство Промислової 

Полiтики України 
10.09.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, термiн дiї лiцензiї буде продовжено 
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VI. Інформація про 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) 
18.7 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня 

посада, яку 

займав 

генеральний директор ЗАТ «Макiївський металургiйний завод» 

8. Опис 

Щодо посадової особи Генерального директора:  

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)** – 18 рокiв 8 мiсяця 12 днiв (станом на 

30.09.2014 р.); 

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

директор ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»; 

Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 18 рокiв 8 мiсяця 12 днiв 

(станом на 30.09.2014 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;  
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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 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 
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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.  

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 дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр 

винагороди. 

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не 

має. 

Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №115 вiд 01.04.2014 року подовжено з «02» квiтня 

2014 року до «01» квiтня 2015 року (включно) термiн повноважень 

Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi Енвера 

Омаровича. 
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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) 
16.7 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня 

посада, яку 

займав 

заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

8. Опис 

Щодо посадової особи Головного бухгалтера:  

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. 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)** – 16 рокiв 8 мiсяця 21 день (станом на 

30.09.2014 р.);  

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

головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 

Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 16 рокiв 8 мiсяця 21 день 

(станом на 30.09.2014 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»,  
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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». 

Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр 

винагороди. 

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не 

має. 

Змiн в персональному складi посадової особи головного бухгалтера протягом 

року не вiдбулось.  

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадових осiб емiтента. 

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 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.  
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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. 

1. Посада НАГЛЯДОВА РАДА 

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 

- н/д - 

4. Рік народження 0 

5. Освіта - 

6. Стаж керівної 

роботи (років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня 

посада, яку 

займав 

- 

8. Опис 

НАГЛЯДОВА РАДА: 

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.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року 

прийняте рiшення про припинення з 14 квiтня 2014 року повноважень 

дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв» одноособового 

члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V., мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM`s 

Gravenhage, реєстрацiйний номер 24321697)(далi - Meтiнвeст Б.В.). Метiнвест 
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Б.В. було обрано з 23 квiтня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради 

Товариства Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2011 року, 

таким чином посадова особа перебувала на посадi майже 3 роки.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року 

прийняте рiшення про обрання з 15 квiтня 2014 року одноособовим членом 

Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватна 

компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. на момент обрання 

володiє 3 133 789 683 штуками простих iменних акцiй або 74,5431 % 

статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ». 

Станом на 30.09.2014 р. володiє 3 133 789 683 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 – 

74,5431%; вiдсоток голосiв у вищому органi емiтента за акцiями, належними 

посадовiй особi, у загальнiй кiлькостi голосiв – 74,5431%.  

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".  

Посадова особа не отримує винагороди, здiйснює свої права, обов’язки та 

повноваження безоплатно. 

Товариство не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає посадова особа iншi 

посади на iнших пiдприємствах.  

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23785133 

4. Місцезнаходження 83050, Донецька обл. м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Cерiя АВ № 507121 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
14.12.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 (062) 337-06-00; +38(062) 337-03-41; +38 (062) 337-10-41 

8. Вид діяльності 
67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями; 66.12. 

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

9. 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. 
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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. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 (044) 377-70-16; +38 (044) 279-12-49 

8. Вид діяльності - 

9. 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 

«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 
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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. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АД №034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 (044) 277-50-00; +38 (044) 277-50-01 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

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

центр ПФТС" договiр про пiдтримання лiстингу. 

Станом на 30.09.2014 року простi iменнi акцiї ПАТ "МК 

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

бездокументарної форми iснування перебувають у Котирувальному 

Списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКА БIРЖА” 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АГ №399339 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 (044) 495-74-74 +38 (044) 495-74-73 

8. Вид діяльності ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ 

9. 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 30.09.2014 року простi iменнi акцiї ПАТ "МК 
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"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST) 

бездокументарної форми iснування перебувають у Котирувальному 

списку 2 рiвня Бiржового списку ПАТ «Українська бiржа» 

1. Найменування DLА PIPER LLP (US) 

2. Організаційно-правова 

форма  

3. Kод за ЄДРПОУ н/д 

4. Місцезнаходження 
1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, New York 10020-

1104 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+1 212-335-4500; +1 212-335-4501 

8. Вид діяльності Надання юридичних послуг 

9. Опис 
Юридичнi консультацiї, представлення iнтересiв в судових та 

адмiнiстративних органах 

1. Найменування BCCC Attorneys-at-Law LLC 

2. Організаційно-правова 

форма  

3. Kод за ЄДРПОУ н/д 

4. Місцезнаходження Geneva 5, rue Jacques-Balmat, Case postale 5839 CH-1211 Geneva 11 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+41 22 704 3600; +41 22 704 3601 

8. Вид діяльності Надання юридичних послуг 

9. Опис 
Юридичнi консультацiї, представлення iнтересiв в судових та 

адмiнiстративних органах 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Кредит Менеджмент 

Солюшнс» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35550494 

4. Місцезнаходження 02218, Київська обл., м. Київ, вул. М. Кiбальчича, будинок 2-А  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

А00 № 775925 
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6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.11.2007 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 2355660; 044 3322608; 044 2236449 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права  

9. 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. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 13490997 

4. Місцезнаходження 83052, Донецька обл. м. Донецьк, проспект Iллiча, буд.100 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ № 584189 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.05.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(062) 348 38 00; (062) 348 38 87 

8. Вид діяльності 

Iншi види страхування, крiм страхування життя; Перестрахування; 

Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; Дiяльнiсть страхових агентiв i 

брокерiв. 

9. Опис 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi, добровiльне страхування 

майна. 

1. Найменування Фiзична Особа - Пiдприємець Русiна Юлiя Валерiївна 

2. Організаційно-правова 

форма 
Підприємець - фізична особа  

3. Kод за ЄДРПОУ 3005417142 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя В03 №251015 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
03.04.2008 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 521-60-60; (044) 528-14-15 

8. Вид діяльності 

Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 

забезпечення. Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. Консультування 

з питань комерцiйної дiяльностi й керування. 

9. Опис 
Послуги з питань актуарних розрахункiв згiдно з 19 стандартом 

Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 
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1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 21603903 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

№0152 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044)490-67-77; (044)490-67-38 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту 

9. Опис 
Аудит фiнансової звiтностi емiтента, пiдготовленої вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

«Партнер-аудит» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23189520 

4. Місцезнаходження 83014, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Дзержинського, б.64 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

№2619 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
24.02.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38-062-386-84-23, +38-062-385-99-47; +38-062-386-84-22 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту 

9. Опис Аудиторськi послуги вiдповiдно дог.№25 вiд 26.06.2014р.  
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VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

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 - 

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 - 

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 - 

02.04.2008 117/1/08 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA0501431003 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
0.25 4194295728 1048573932 100 

Опис - 

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 - 
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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 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх ринках емiтентом не здiйснювалась.  

На внутрiшньому ринку торгiвля простими iменними акцiями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здiйснюється на: 

1). ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», з якою було укладено вiдповiдний договiр про пiдтримання лiстингу. Простi iменнi акцiї ПАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) бездокументарної форми iснування перебували у Котирувальному Списку 2-го 

рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Протягом 1 кварталу 2014 року: найвища цiна на акцiї 0,8111 грн./акцiя; найнижча цiна – 0,5710 грн./акцiя; середня цiна–0,6458 грн./акцiя. 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 1 кв.2014р. – 1107692,55 грн. Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 1 кв. 2014р. бiржового контракту склав 0,6741 грн./акцiя. Ринкова капiталiзацiя станом 

на день укладання останнього у 1 кв. 2014р. бiржового контракту склала 2833916400 грн. 

Протягом 2 кварталу 2014 року: найвища цiна на акцiї 0,7930 грн./акцiя; найнижча цiна – 0,6790 грн./акцiя; середня цiна–0,7367 грн./акцiя. 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2 кв.2014р. – 1,15 млн.грн. Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 2 кв. 2014р. бiржового контракту склав 0,7843 грн./акцiя. Ринкова капiталiзацiя станом 

на день укладання останнього у 2 кв. 2014р. бiржового контракту склала 3,3 млрд. грн. 

Протягом 3 кварталу 2014 року: найвища цiна на акцiї 0,9250 грн./акцiя; найнижча цiна – 0,5870 грн./акцiя; середня цiна– 0,7895 грн./акцiя. 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 3 кв.2014р. – 1,32 млн.грн. Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 3 кв. 2014р. бiржового контракту склав 0,6595 грн./акцiя. Ринкова капiталiзацiя станом 

на день укладання останнього у 3 кв. 2014р. бiржового контракту склала 2,8 млрд. грн. 

2). ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», з якою укладено вiдповiдний договiр про пiдтримання лiстингу. 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 акцiй за безадресними угодами укладеними протягом 1 кварталу 2014 року: найвища цiна - 

0,84 грн, найнижча -0,55 грн.; середня – 0,68 грн. Загальний обсяг угод протягом 1 кв. 2014р. – 20434869,41 грн.; ЦП – 32918256 шт.; кiлькiсть 

угод- 3606. Ринкова капiталiзацiя акцiй станом на 31.03.2014р. – 2858720000,00 грн. 

Iнформацiя про найвищу, найнижчу i середню цiни акцiй за безадресними угодами укладеними протягом 2 кварталу 2014 року: найвища цiна - 

0,83 грн, найнижча -0,648 грн.; середня – 0,7503 грн. Загальний обсяг угод протягом 2 кв. 2014р. – 18208588,20 грн.; ЦП – 27004407 шт.; 

кiлькiсть угод- 4263. Ринкова капiталiзацiя акцiй станом на 27.06.2014р. – 3291732000 грн. 

Iнформацiя про найвищу, найнижчу i середню цiни акцiй за безадресними угодами укладеними протягом 3 кварталу 2014 року: найвища цiна - 

0,948 грн, найнижча -0,585 грн.; середня – 0,77 грн. Загальний обсяг угод протягом 3 кв. 2014р. – 17620859,38 грн.; ЦП – 23855637 шт.; кiлькiсть 

угод- 5824 шт.. Ринкова капiталiзацiя акцiй станом на 30.09.2014р. – 2749416000 грн. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 

Зобов'язання за цінними паперами X 4330 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

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 4330 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 111087 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 15720389 X X 

Усього зобов'язань X 15835806 X X 

Опис: 

Поточнi зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 14 737 934 тис. грн.  

Довгостроковi зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 1 097 872 тис. 

грн.  

До складу iнших зобов'язань входять:  

*Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 9 461 735,00 

тис. грн.;  

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 1 814 638,00 тис. 

грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 14 539,00 тис. грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 40 466,00 тис. грн.; 

*Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 781 150,00 тис. грн.; 

*Iншi поточнi зобов'язання 2 597 019 тис. грн. 

*Пенсiйнi зобов'язання 1 010 842 тис. грн. 
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п Основні види 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 (тис. 

грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Неперервнолитi сляби (вкл.товар.сляби та 

сляби для подальш.виробництва лист.гар.i 

холоднокат.виробiв 

593 3381037 61.24 435 2442065 46.47 

2 
Листовi гарячекатанi i холоднокатанi 

вироби з нелегованої та легованої сталi 
148 1153590 20.89 185 1454646 27.68 

3 
Сортовий та фасонний прокат (в т. в. кулi 

та деталi для залiзничних колiй) 
100 772271 13.99 104 897517 17.08 

4 Рейки 6 61153 1.11 6 70796 1.35 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 86.8 

2 
Витрати на оплату працi i вiдрахування на 

соцiальнi заходи 
5.6 

3 Амортизацiя 5.1 

4 Iншi витрати 2.5 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 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 
11874 

 

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 30.09.2014 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 11179 8948 0 

первісна вартість 1001 50382 50393 0 

накопичена амортизація 1002 39203 41445 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 868332 1249714 0 

Основні засоби: 1010 10493354 10834356 0 

первісна вартість 1011 11608201 11110271 0 

знос 1012 1114847 275915 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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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 

 

284736 

 

283641 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 232 232 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8115 5473 0 

Відстрочені податкові активи 1045 106221 0 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 11772169 12382364 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2464427 3647964 0 

Виробничі запаси 1101 1501225 2181083 0 

Незавершене виробництво 1102 716169 845683 0 

Готова продукція 1103 241556 621198 0 

Товари 1104 5477 0 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 7766291 10615958 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

109008 

 

193885 

 

0 

з бюджетом 1135 356698 226706 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 40000 40000 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9992 9264 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 269235 562342 0 

Готівка 1166 34 23 0 

Рахунки в банках 1167 156429 562318 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 339024 398413 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 
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Інші оборотні активи 1190 4815 20483 0 

Усього за розділом II 1195 11319490 15675015 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 23091659 28057379 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 5668030 5920202 0 

Додатковий капітал 1410 1445121 1445121 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 1934083 2562810 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 1275 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 11294933 12177107 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 87030 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 984973 1010842 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 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 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 
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Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 984973 1097872 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 7292 4330 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 7920331 9461735 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 20398 24057 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 16034 14539 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 34103 40466 0 

за одержаними авансами 1635 1159941 1814638 0 

за розрахунками з учасниками 1640 781172 781150 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 49300 44466 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 823182 2597019 0 

Усього за розділом IІІ 1695 10811753 14782400 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 23091659 28057379 0 

 

Примітки 

Облiкова полiтика на ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" будується таким чином, щоб фiнансовi звiти 

повнiстю вiдповiдали усiм вимогам Закону України вiд 16.07.1999р. № 996-Х1V "Про 

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародним стандартам фiнансової 

звiтностi.  

 

Опис Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 30.09.2014р.:  

 

1. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi iз МСБО 38 

«Нематерiальнi активи» за собiвартiстю. Аналiтичний облiк нематерiальних активiв здiйснюється 

за класифiкацiйними групами та окремо по кожному об'єкту.  

Нематерiальнi активи ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представленi авторськими та сумiжними з ними 

правами первiсною вартiстю 50 393 тис. грн.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12 2013р. складає 50 382 тис. грн. 

Протягом 9 мiсяцiв 2014р. надiйшло нематерiальних активiв на 11 тис. грн., вибуття 

нематерiальних активiв не було, нарахована амортизацiя за 9 мiсяцiв - на суму 2 242 тис. грн.  

Загальна первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 30.09.2014р. складає 50 393 тис. грн. 

Накопичений знос нематерiальних активiв становить 41 445 тис. грн.  

Залишкова вартiсть, вiдповiдно, становить 8 948 тис. грн.  

Згiдно Облiкової полiтицi, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв з обмеженим термiном 

корисної служби приймається рiвною нулю.  

Протягом звiтного року амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним 

методом протягом термiну їх корисної служби.  
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2. Незавершене будiвництво та капiтальнi вкладення.  

Станом на 31.12.2013р. незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї) ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

дорiвнювало 868 332 тис. грн., станом на 30.09.2014р. незавершене будiвництво (капiтальнi 

iнвестицiї) дорiвнює 1 249 714 тис. грн.  

Облiк капiтальних iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi iз дiючим законодавством.  

 

3.Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи.  

Основнi засоби визнаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за умови їх використання у 

процесi виробництва або постачання товарiв (надання послуг), здавання в оренду iншим особам 

або для здiйснення адмiнiстративних та соцiально-культурних функцiй та якщо очiкуваний 

корисний строк їх використання (експлуатацiї) бiльше одного року.  

За даними аналiтичного та синтетичного облiку вартiсть власних основних засобiв в активах 

пiдприємства станом на 30.09.2014 року складає:  

- первiсна вартiсть 11 110 271 тис. грн.;  

- знос 275 915 тис. грн.;  

- залишкова вартiсть 10 834 356 тис. грн.  

Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби i iншi необоротнi активи, порядок 

розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регламентується МСБО 16 «Основнi засоби».  

Всi основнi засоби, при постановцi на баланс, оцiнюються за їх первинною вартiстю, яка 

визначається вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби».  

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. 

Вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 30.09.2014 року становить:  

- первiсна вартiсть 22 215 тис. грн.; 

- знос 22 215 тис. грн.  

Iнформацiя про рух основних засобiв за 3-й квартал 2014р. (в тис. грн.) 

Надiйшло основних засобiв за 3-й квартал 2014р. 

Будiвлi i споруди 4 939  

Виробниче обладнання 44 040  

Iншi 4 010  

Разом 52 989  

Вибуло основних засобiв за 3-й квартал 2014р. по первiсної (переоцiненої) вартостi / знос 

Будiвлi i споруди 148/0 

Виробниче обладнання 2 367/90 

Iншi 80/75 

Разом 2 595/165 

Нараховано амортизацiї за 3-й квартал 2014р.  

Будiвлi i споруди 58 282 

Виробниче обладнання 190 557  

Iншi 5 533 

Разом 254 372  

 

Залишок основних засобiв на 30.09.2014р по первiсної (переоцiненої) вартостi / знос  

Будiвлi i споруди 4 417 127/58 282 

Виробниче обладнання 6 608 925/190 454  

Iншi 84 219/27 179  

Разом 11 110 271/275 915  

ТОВ «БДО Валюейшн» був проведений аналiз змiни вартостi активiв на 30.06.2014р., який 

вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" у сумi 691 223 тис. грн. 

4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.  

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та 

її розкриття у фiнансової звiтностi регламентуються П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".  

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" здiйснює аналiтичний облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй 

окремо по видам вкладень та по об'єктам iнвестування.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представленi iнструментами капiталу 

у виглядi акцiй, паїв та iнших майнових прав.  

Станом на 30.09.2014 року довгостроковi та iншi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 

становлять 283 873 тис. грн., у тому числi:  

1) Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi 283 641 тис. грн.  

2) Iншi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 232 тис. грн.  

Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi iнших пiдприємств представленi:  
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Назва пiдприємства// Доля в статутному фондi// Сума на кiнець року  

ASM Steeltrading GmbH 40 %; 153 тис. грн.;  

СП "Азовлiтас" 40 %; 922 тис. грн.;  

ПФК "Iнвестицiйно-металургiйний Союз" 25,9 %; 91 952 тис. грн.;  

ТОВ "Фiрма Марiта" 99,97 %; 1 014 тис. грн.;  

ТОВ "Метiнвест - Марiупольський ремонтно-механiчний завод" 40 % ; 189 600 тис. грн.; 

Всього 283 641 тис. грн.  

Iншi фiнансовi iнвестицiї на звiтну дату представленi:  

Фiнансова iнвестицiя // Доля в статутному фондi// Сума на кiнець року  

"Промсидер" 10,00%; 165 тис. грн.;  

Iншi 67 тис. грн.  

Всього 232 тис. грн.  

У 2 кварталi 2014 року СП ЗАТ "Азовлiтас" (Литва) зменшило статутний капiтал на пiдставi 

протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2014г.  

Вiдповiдно до наданих документiв ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" належить 5 066 штук акцiй СП ЗАТ 

"Азовлiтас", номiнальної вартiсть 39,00 Лт, кожна, загальною вартiстю 195 574,00 Лт., що складає в 

перерахунку на дату протоколу 14.05.2014р. 922 тис. грн. Таким чином, втрати вiд зменшення 

фiнансової iнвестицiї склали 1 094 тис. грн. 

5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть.  

У балансi пiдприємства станом на 30.09.2014р. вiдображено довгострокову дебiторську 

заборгованiсть у сумi 5 473 тис. грн. Вона представлена:  

Найменування//сума (тис. грн.),  

Довгострокова заборгованiсть по виданим позикам (квартири) 5 472 тис. грн.  

Довгострокова заборгованiсть по виданим позикам (освiта) 1 тис. грн. 

ВСЬОГО 5 473 тис. грн.  

6. Запаси.  

Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй з ними згiдно МСБО 2 «Запаси», 

на пiдприємствi запаси об'єднуються в групи:  

- виробничi запаси;  

- незавершене виробництво;  

- готова продукцiя;  

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi;  

- товари.  

З метою бухгалтерського облiку одиницею запасiв визнається окреме найменування 

(номенклатура) запасiв. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю.  

Оцiнка вибуття запасiв проводиться за методом середньозваженої собiвартостi.  

 

За даними аналiтичного i синтетичного облiку вартiсть запасiв ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 

30.09.2014 року складає 3 647 964 тис. грн., у тому числi:  

1). Виробничi запаси 2 181 083 тис. грн.: 

- сировина i матерiали 1 781 627 тис. грн.;  

- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 10 742 тис. грн.; 

- паливо 73 383 тис. грн.; 

- тара i тарнi матерiали 80 тис. грн.; 

- запаснi частини 297 227 тис. грн.;  

- iншi виробничi запаси 14 тис. грн.;  

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 18 010 тис. грн. 

2) Незавершене виробництво 845 683 тис. грн.; 

3) Готова продукцiя 621 198 тис. грн.; 

4) Товари 0 тис. грн.; 

Разом 3 647 964 тис. грн.  

 

7. Дебiторська заборгованiсть.  

Дебiторська заборгованiсть ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представлена: довгостроковою дебiторською 

заборгованiстю; поточною дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги; дебiторською 

заборгованiстю за виданими авансами, з бюджетом; iншою поточною заборгованiстю, а також 

заборгованiстю, забезпеченою векселями.  

Аналiтичний облiк заборгованостi, забезпеченою векселями, здiйснюється окремо по кожному 

дебiтору та за кожним окремим векселем. Оперативний контроль за платежами по одержаних 

векселях ведеться за допомогою реєстру, в якому векселi упорядкованi згiдно строкам погашення 

заборгованостi. У балансi пiдприємства станом 30.09.2014р. вiдображено 0 тис. грн., тому що на 

всю суму заборгованостi був нарахований резерв сумнiвних боргiв.  

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги виникає, коли пiдприємство 

реалiзує продукцiю з вiдстрочкою платежу. Така дебiторська заборгованiсть визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною 
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вартiстю.  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2014 року складає 

10 615 958 тис. грн., а саме:  

 

Найменування пiдприємства// Сума на кiнець року,  

Розрахунки с покупцями i замовниками 8 325 404 тис. грн.;  

Позови щодо розрахункiв з вiтчизняними покупцями i замовниками 337 тис. грн.;  

Розрахунки с iноземними покупцями i замовниками 1 655 501 тис. грн.;  

Розрахунки с iноземними покупцями по договорах комiсiї 483 449 тис. грн.;  

Дооцiнка дебiторської заборгованостi по нерезидентах 148 379 тис. грн.; 

Дооцiнка розрахункiв с iноземними покупцями по договорах комiсiї 7 151 тис. грн.  

Позови щодо розрахункiв з iноземними покупцями (у тому числi дооцiнка) 233 тис. грн.;  

Разом первинна вартiсть 10 620 454 тис. грн.;  

Резерв сумнiвних боргiв для торгової дебiторської заборгованостi (4 443) тис. грн.;  

Дооцiнка РСД для торгової дебiторської заборгованостi (53) тис. грн.;  

Разом резерв сумнiвних боргiв (4 496) тис. грн.  

У ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується 

на балансi за чистою вартiстю реалiзацiї з урахуванням сумнiвної заборгованостi.  

Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги здiйснюється на 

пiдприємствi за часом виникнення дебiторської заборгованостi та по дебiторам.  

Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть, вiдносно 

якої є невпевненiсть у її погашеннi боржником. Щомiсячно визначається сума вiдрахувань до 

резерву сумнiвних боргiв за методом аналiзу кожного окремого дебiтора, виходячи з його 

платоспроможностi.  

Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi проводиться на пiдприємствi щорiчно.  

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 226 706 тис. грн., у т.ч.:  

ПДВ – 186 706 тис. грн.;  

Податок на прибуток 40 000 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами за станом на 30.09.2014р. склала 193 885 тис. 

грн., у т.ч.:  

Найменування // Сума на кiнець кварталу 

Виданi аванси 197 793 тис. грн. у т.ч.: 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ШIППIНГ» 110 002 тис. грн.; 

ПIВДЕННА МИТНИЦЯ МIНДОХОДIВ 45 000 тис. грн.; 

СХIДНА МИТНИЦЯ МIНДОХОДIВ 9 163 тис. грн.; 

CBMM EUROPE B.V. Нiдерланди 6 838 тис. грн.; 

ПАТ «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 5 867 тис. грн.; 

ТОВ «МЕТПРОМСЕРВIС» 3 286 тис. грн.; 

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» Россия 3 163 тис. грн.; 

iншi (з сум < 3 000 000) 14 474 тис. грн.  

Резерв сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi за авансами виданими (2 428) тис. грн.; 

Корегування ПДВ (1 480) тис. грн. 

Разом: 193 885 тис. грн. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за станом на 30.09.2014р. 

дорiвнює 9 264 тис. грн., у т.ч.: 

 

Найменування //Сума на кiнець кварталу  

- аванси пiдзвiтнi 144 тис. грн.;  

- дооцiнка претензiйних рахункiв 6 697 тис. грн.; 

- позови продаж задоволенi 14 804 тис. грн.;  

- розрахунки з iншими дебiторами. 116 тис. грн.  

- претензiї покупок 5 тис. грн.; 

- позови покупок задоволенi 15 185 тис. грн.; 

- iнша дебiторська заборгованiсть - штраф. санкцiї нарах. 1 108 тис. грн.;  

- розрахунки з iншими дебiторами за проданi акцiї 3 478 тис. грн.  

- розрахунки з працiвниками по виданим позикам (квартири) 813 тис. грн.; 

- розрахунки з iншими дебiторами 1 602 тис. грн.; 

- дооцiнка розрахункiв с iншими дебiторами 15 тис. грн.; 

- резерв сумнiвних боргiв (36 957) тис. грн.; 

- розрахунки по заробiтнiй платi 2 254 тис. грн. 

 

8. Монетарнi активи (грошовi кошти та їх еквiваленти).  



38 

 

 

За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти на 30.09.2014р. представленi 

грошовими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на розрахункових 

рахунках на суму 562 342 тис. грн., у т.ч.:  

- в нацiональнiй валютi – 50 713 тис. грн.;  

- в iноземнiй валютi – 511 629 тис. грн.; 

- грошовi коштi в дорозi – 0 тис. грн. 

Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:  

Найменування показника//На кiнець року,  

Каса 23 тис. грн.  

Поточний рахунок у банку 561 134 тис. грн.  

Iншi рахунки в банку 1 185 тис. грн.; 

Грошовi коштi в дорозi 0 тис. грн. 

Разом 562 342 тис. грн.  

Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 15.12.2004 року № 637 (зi змiнами та доповненнями).  

9. Облiк iнших оборотних активiв здiйснюється пiдприємством згiдно норм дiючого законодавства 

України.  

Станом на 30.09.2014р. iншi оборотнi активи показанi у балансi ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у сумi 

20 483 тис. грн. i представленi наступним чином: 

- розрахунки з податкового кредиту з ПДВ – 18 253 тис. грн. 

- iншi – 2 230 тис. грн.  

10. Витрати майбутнiх перiодiв.  

 

Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється пiдприємством згiдно дiючого законодавства 

України.  

Для узагальнення iнформацiї щодо здiйснених витрат у звiтному перiодi, якi пiдлягають 

вiднесенню згiдно iз принципом вiдповiдностi на витрати в майбутнiх звiтних перiодах та 

включенню до складу вiдповiдних витрат у подальшi звiтнi перiоди, на пiдприємствi 

використовується рахунок бухгалтерського облiку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв".  

 

Станом на 30.09.2014 року залишок по рахунку "Витрати майбутнiх перiодiв" становить 

398 413 тис. грн. з них:  

Футеровка конвертера 17 874 тис. грн.;  

Футеровка обтискного цеху 2 910 тис. грн.; 

Змiнне обладнання 369 831 тис. грн.;  

Масло (И-20) ЦРС 853 тис. грн.;  

Транспортерна стрiчка для КХП 584 тис. грн.;  

Витрати на утримання цеха морських перевезень у мiжнавiгацiйний перiод 665 тис. грн.; 

Iншi (страхова премiя, програмне забезпечення, витрати на вiдрядження, обслуговування 

серверного обладнання) 5 696 тис. грн.;  

Разом 398 413 тис. грн.  

11. Зареєстрований (пайовий) капiтал.  

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

зареєстровано 01 жовтня 1996 року Розпорядженням Марiупольської Ради народних депутатiв за 

№ 845 р.  

Станом на 30.09.2014 року зареєстрований капiтал Товариства складає 1 051 000 000,00 (один 

мiльярд п’ятдесят один мiльйон) грн., подiлений на 4 204 000 000 (чотири мiльярди двiстi чотири 

мiльйони) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п'ять копiйок) гривнi 

кожна.  

Статут (що дiє станом на 30.09.2014р.) затверджений Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 вiд 14.04.2014р.) зареєстрований 22.04.2014 року № 

12741050028000396.  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. зареєстрований (пайовий) капiтал дорiвнює 

1 972 965 тис. грн. i складається iз:  

- Статутний капiтал 1 051 000 тис. грн.; 

- Iндексацiя капiталу на ефект гiперiнфляцiї (IAS29) 921 965 тис. грн.  

Додаткова iнформацiя щодо формування та змiн розмiру Зареєстрованого капiталу ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» у роздiлi «Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента».  

 

12. Капiтал у дооцiнках.  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. капiтал у дооцiнках дорiвнює 5 920 202 тис. грн. i 
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складається iз:  

- Дооцiнка (уцiнка) активiв 5 846 895 тис. грн.; 

- Дооцiнка (уцiнка) незавершеного капiтального будiвництва 2 179 тис. грн.; 

- Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнвестицiй 71 128 тис. грн.;  

13. Додатковий капiтал  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. додатковий капiтал дорiвнює 1 445 121 тис. грн., 

у тому числi: 

- Емiсiйний доход 1 445 121 тис. грн.  

 

14. Резервний капiтал.  

Станом на 30.09.2014р. резервний капiтал ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" дорiвнює 276 009 тис. грн.  

 

15. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 30.09.2014р. 

склав 2 562 810 тис. грн.  

Рух нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) протягом звiтного перiоду:  

Залишок на початок перiоду (прибуток) 1 934 083 тис. грн.;  

Прямий вплив на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – 310 289 тис. грн.; 

Фiнансовий результат за 9 мiсяцiв 2014р. (збиток)/прибуток – 318 438 тис. грн.;  

Загальний вплив на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – 628 727 тис. грн.;  

Залишок на кiнець перiоду (прибуток) 2 562 810 тис. грн.  

 

16. Вилучений капiтал.  

Станом на 30.09.2014р. вилучений капiтал склав – 0 тис. грн.  

 

17. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення.  

Станом на 30.09.2014р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 

склали 1 097 872 тис. грн. 

 

18. Поточнi зобов'язання i забезпечення.  

Поточнi зобов'язання i забезпечення ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 30.09.2014р. представленi 

наступним чином:  

- Векселi виданi 4 330 тис. грн.  

- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 9 461 735 тис. грн. 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 24 057 тис. грн. 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 14 539 тис. грн. 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 40 466 тис. грн. 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 814 638 тис. грн. 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 781 150 тис. грн. 

- Поточнi забезпечення 44 466 тис. грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 

Найменування кредитора// Сума станом на 30.09.2014р.:  

ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 4 327 594 тис. грн.;  

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" м. Марiуполь 2 141 685 тис. грн.; 

METINVEST INTERNATIONAL S.A. Geneva 873 189 тис. грн.; 

ПАТ "АКХЗ" м. Авдiївка 498 012 тис. грн.; 

ПАТ "ЄМЗ" м. Єнакiєве 204 759 тис. грн.; 

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 139 431 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" м. Марiуполь 91 995 тис. грн.; 

ПАТ НЗФ м. Нiкополь 84 561 тис. грн.; 

ПАТ "ПIВДГЗК" м. Кривий Рiг 79 107 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ-ШIППIНГ" м. Донецьк 71 564 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС" м. Донецьк 58 583 тис. грн.; 

ФIЛIЯ ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" у м. Донецьк 56 343 тис. грн.; 

STROYSERVICE TRADING LIMITED Nicosia 50 767 тис. грн.; 

ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" м. Донецьк 47 348 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" м. Донецьк 38 969 тис. грн..; 

ПАТ "НКМЗ" м. Краматорськ 30 278 тис. грн.; 

DALMOND TRADE HOUSE LTD. Nicosia 27 920 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ IНЖИНIРИНГ" м. Донецьк 26 733 тис. грн.; 

ПРАТ "СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" м. Марiуполь 25 872 тис. грн.; 

ЗАО "РЭПХ" м. Санкт-Петербург 20 970 тис. грн.; 

VESUVIUS POLAND SPOLKA Z O.O. Skawina 18 928 тис. грн.; 

ТОВ "ТД "ТРУБОСТАЛЬ" м. Нiкополь 18 010 тис. грн.; 
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ТОВ "ТПГ "ЄВРОБУДМАЙСТЕР" м. Алчевськ 15 833 тис. грн.;  

ПРАТ "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФДК" м. Докучаєвськ 15 443 тис. грн.; 

ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" м. Запорiжжя 15 322 тис. грн.; 

ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" м. Краснодон 14 135 тис. грн.; 

УР ТОВ "ГIДРОТЕХ IНЖИНIРIНГ" м. Днiпропетровськ 13 627 тис. грн.; 

DTEK TRADING SA Geneve 10 932 тис. грн.;  

ТОВ "КОМПРЕССОРС IНТЕРНЕШНЛ" м. Київ 10 539 тис. грн.; 

ООО "АРКАДА" м. Новокузнецк 9 848 тис. грн.; 

ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI" м. Донецьк 8 760 тис. грн.; 

ТОВ "ЕКОМЕТ ПЛЮС" м. Днiпропетровськ 8 566 тис. грн.; 

ТОВ "ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ" м. Донецьк 8 566 тис. грн.; 

ПАТ "ЕМСС" м. Краматорськ 8 010 тис. грн.; 

ПАТ "ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КХЗ" м. Днiпродзержинськ 7 842 тис. грн.; 

ТОВ "ТОНДО" м. Кривий Рiг 7 742 тис. грн.; 

ТОВ "КАЛУГИН" м. Днiпропетровськ 7 071 тис. грн.; 

ТОВ "МЕДИНСЬКИЙ I К" м. Єнакiєве 6 986 тис. грн.; 

BEIJING LIRR HIGH TEMPERATURE MATERIALS Beijing 6 537 тис. грн.; 

ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" м. Донецьк 6 435 

ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" м. Марiуполь 6 160 тис. грн.; 

ТОВ "IНТЕК ТРЕЙД" м. Одеса 6 044 тис. грн.; 

ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" м. Марiуполь 5 484 тис. грн.; 

ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" м. Сiмферополь 5 324 тис. грн.; 

CARBOMET LTD London 5 161 тис. грн.; 

iншi (< 5 000 000.00) 318 750 тис. грн.;  

Всього 9 461 735 тис. грн.  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 

Найменування кредитора// За що // Сума на кiнець кварталу  

ВАТ "ПIВНГЗК" м. Кривий рiг 348 724 тис. грн.;  

АТ "ГМБ" м. Горлiвка 155 000 тис. грн.;  

ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД" м. Дружкiвка 150 000 тис. грн.;  

ВАТ "ДОНЕЦЬККОКС" м. Донецьк 11 041 тис. грн.;  

ПАТ "ДГМ" м. Донецьк 50 000 тис. грн.; 

АТ "НВК "ГIРНИЧI МАШИНИ" м. Київ 80 000 тис. грн.; 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 825 875 тис. грн.; 

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 160 291 тис. грн.;  

ПАТ "АКХЗ" 201 791 тис. грн.; 

METINVEST INTERNATIONAL S.A. 120 440 тис. грн.;  

ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" 9 954 тис. грн.; 

ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" 36 934 тис. грн.; 

Iншi < 2 000 000.00 1 357 тис. грн.;  

ПДВ по авансам отриманим (336 769) тис. грн. 

Разом: 1 814 638 тис. грн.  

Iншi поточнi зобов'язання станом на 30.09.2014р. склали 2 597 019 тис. грн., у т.ч.:  

- розрахунки з пiдзвiтними особами 1 тис. грн.  

- перерахунковий рахунок податкового кредиту 2 481 тис. грн.  

- iншi утримання iз зарплати 3 179 тис. грн. 

- розрахунки с iншими кредиторами – 8 тис. грн.  

- розрахунки з iншими кредиторами по договорам комiсiї i дооцiнка iншої кредиторської 

заборгованостi 2 591 350 тис. грн., у т.ч.:  

- ПАТ "IНГЗК" м. Кривий рiг 285 979 тис. грн.;  

- ПАТ "ПIВНГЗК" м. Кривий рiг 1 857 974 тис. грн.;  

- ПАТ "ЦГЗК" м. Кривий рiг 91 331 тис. грн.; 

- ТОВ "МЕТIНВЕСТ-ХОЛДIНГ" м. Донецьк 118 047 тис. грн.; 

- ТОВ "МЕТIНВЕСТ-ШIППIНГ" м. Донецьк 26 260 тис. грн.;  

- ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" м. Краснодон 58 273 тис. грн.; 

- ПАТ "АКХЗ" м. Авдiївка 121 635 тис. грн.; 

- ТОВ "КСЗ" м. Керч 31 851 тис. грн.. 

 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

  

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 15984882 15865481 

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 ( 15142365 ) ( 16425129 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

842517 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 559648 ) 

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 517344 151770 

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 ( 163666 ) ( 211162 ) 

Витрати на збут 2150 ( 438152 ) ( 433261 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 104583 ) ( 104888 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

653460 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 1157189 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 152329 66458 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 376023 ) ( 424903 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1094 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 45473 ) ( 49895 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

383199 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 1565529 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -64761 227138 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

318438 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 1338391 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 688748 -9673 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 -53 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 688748 -9726 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 128491 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 560257 -9726 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 878695 -1348117 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 14043339 14784509 

Витрати на оплату праці 2505 655627 605615 

Відрахування на соціальні заходи 2510 252409 238293 

Амортизація 2515 709227 834163 

Інші операційні витрати 2520 1763429 766561 
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Разом 2550 17424031 17229141 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4201422572 4199836187 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4201422572 4199836187 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.07579 -0.31868 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.07579 -0.31868 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Опис «Звiт про фiнансовi результати» за сiчень-вересень 2014 року 

Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з МСБО 18 «Дохiд» та дiючого законодавства.  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9 мiсяцiв 2014 року становить 

15 984 882 тис. грн., у т.ч.:  

- валова виручка вiд реалiзацiї металопродукцiї 14 964 246 тис. грн.;  

- валова виручка - iнша продукцiя 718 233 тис. грн.;  

- валова виручка вiд реалiзацiї продукцiї коксохiмiчного виробництва 301 734 тис. грн.; 

- валова виручка вiд реалiзацiї послуг виробничого характеру 669 тис. грн.  

Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 517 344 тис. грн., у т.ч.:  

- прибуток вiд реалiзацiї товарiв, запасiв, послуг 6 074 тис. грн.;  

- прибуток вiд оренди 907 тис. грн.;  

- штрафи, пенi 2 881 тис. грн.;  

- списання простроченої кредит. заборгованостi 3 223 тис. грн.;  

- чистий дохiд по договорах комiсiї 385 тис. грн.;  

- дохiд вiд вiдсоткiв отриманих по поточних рахунках 1 745 тис. грн.; 

- дохiд вiд купiвлi-продажу валюти, курсовi рiзницi 500 013 тис. грн.; 

- дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 2 116 тис. грн.  

Iншi доходи 152 329 тис. грн., у тому числi:  

- лiквiдацiя основних засобiв 106 456 тис. грн.;  

- прибуток вiд реалiзацiї необоротних активiв утримуваних для продажу 318 тис. грн.; 

- страхове вiдшкодування 45 555 тис. грн. 

Витрати на пiдприємствi подiляються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), 

адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати, витрати вiд 

участi в капiталi, iншi витрати.  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9 мiсяцiв 2014 року становить 

15 142 365 тис. грн., у т.ч.:  

- виробнича собiвартiсть реалiзованої металопродукцiї 14 269 347 тис. грн..; 

- виробнича собiвартiсть реалiзованої iншої продукцiї 662 378 тис. грн.; 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї коксохiмiчного виробництва 209 658 тис. грн.; 

- виробнича собiвартiсть товарних послуг 982 тис. грн. 

 

До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати, направленi на обслуговування та управлiння 

пiдприємством. Витрати на збут включають такi витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) 

продукцiї. 

За 9 мiсяцiв 2014 року витрати склали:  

- адмiнiстративнi (163 666) тис. грн.;  

- витрати на збут (438 152) тис. грн.;  

- iншi операцiйнi витрати (104 583) тис. грн.; 

- фiнансовi витрати (376 023) тис. грн.;  

- витрати вiд участi в капiталi (1 094) тис. грн.; 

- iншi витрати (45 473) тис. грн. 

 

До iнших операцiйних витрат пiдприємства за 9 мiсяцiв 2014 року вiднесено (104 583) тис. грн., у 

тому числi:  

- витрати на дослiди та розробки (2 832) тис. грн.;  

- витрати на опрацювання плану iнвестицiй (6 250) тис. грн.;  

- нестачi та втрати вiд псування цiнностей (7 153) тис. грн.;  

- iншi витрати операцiйної дiяльностi (33 781) тис. грн.;  

- РП - пiдготовка кадрiв (1 075) тис. грн.;  

- витрати на благодiйнiсть (17 461) тис. грн.;  
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- iншi витрати соцiального призначення (36 031) тис. грн.  

Фiнансовi витрати у сумi (376 023) тис. грн. представленi:  

- фiнансовi витрати – проценти по пенсiйним зобов’язанням (84 323) тис. грн.;  

- iншi фiн. витрати (дисконтування торгiвельної кредиторської заборгованостi, вiдсотки за 

кредитом) (291 700) тис. грн.  

 

Iншi витрати у сумi (45 473) тис. грн. представленi:  

- знецiнення необоротних активiв (3 485) тис. грн.;  

- списання необоротних активiв (18 193) тис. грн.;  

- iншi витрати звичайної дiяльностi (23 197) тис. грн.; 

- витрати по безоплатнiй передачi необоротних активiв (189) тис. грн.; 

- збиток вiд реалiзацiї необоротних активiв утримуваних для продажу (409) тис. грн. 

З метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, пiдприємство здiйснює податковий 

облiк витрат у вiдповiдностi до Податкового Кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI зi 

змiнами та доповненнями.  

Витрати з податку на прибуток (податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi та вiдстроченi 

податковi зобов’язання i вiдстроченi податковi активи) у звiтному перiодi склав 64 761 тис. грн. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 30.09.2014р. дорiвнюють 87 030 тис. грн. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на 31.12.2013 р. дорiвнюють 0 тис. грн.  

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2013 р. дорiвнюють 106 221 тис. грн.  

Вiдстроченi податковi активи станом на 30.09.2014 р. дорiвнюють 0 тис. грн.  

 

 

Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами на 31.12.2013 року склали: 

Дебiторська заборгованiсть 7 818 765 тис. грн., 

у т. ч.:  

Передоплати постачальникам 64 067 тис. грн., 

Iнша дебiторська заборгованiсть 2 757 тис. грн., 

Дебiторська заборгованiсть 7 751 941 тис. грн., 

Кредиторська заборгованiсть 9 207 291 тис. грн., 

у т. ч.:  

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 820 239 тис. грн., 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 988 997 тис. грн., 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 7 398 055 тис. грн., 

Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами на 30.09.2014 року склали: 

Дебiторська заборгованiсть 10 670 480 тис. грн., 

у т. ч.:  

Передоплати постачальникам 120 660 тис. грн.;  

Iнша дебiторська заборгованiсть 1 989 тис. грн.;  

Дебiторська заборгованiсть 10 547 831 тис. грн.,  

Кредиторська заборгованiсть 13 075 593 тис. грн., 

у т. ч.:  

Кредиторська заборгованiсть за договорами комiсiї 2 591 350 тис. грн., 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 1 746 776 тис. грн., 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 8 737 467 тис. грн. 

Доходи i закупiвлi в 3 кварталi 2014 року 

Дохiд без ПДВ вiд продажу товарної продукцiї 5 190 740 тис. грн.  

Закупiвлi без ПДВ 4 398 341 тис. грн.  

 

 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

  

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2014 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 

 

19543561 

 

21398972 

Повернення податків і зборів 3005 929214 1269499 

у тому числі податку на додану вартість 3006 929214 1269499 

Цільового фінансування 3010 8719 12284 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3097055 1371332 

Надходження від повернення авансів 3020 155213 136233 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1754 1771 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4660 5678 

Надходження від операційної оренди 3040 20466 3097 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 45555 3375 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8446 7514 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 11977736 ) 

 

( 18943335 ) 

Праці 3105 ( 547934 ) ( 508468 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 333042 ) ( 308910 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 165113 ) ( 159476 ) 

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 ( 165113 ) ( 159476 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5393428 ) ( 98260 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 211402 ) ( 221539 ) 
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Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 9259 ) ( 7944 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 4045981 ) ( 3525743 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1130748 436080 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 125369 

необоротних активів 3205 4128 6912 

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 ) ( 1600 ) 

необоротних активів 3260 ( 902634 ) ( 509445 ) 

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 -898506 -378764 

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 5616 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 3225 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 22 ) ( 292 ) 

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 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
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Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -22 2099 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 232220 59415 

Залишок коштів на початок року 3405 269235 96263 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 60887 -199 

Залишок коштів на кінець року 3415 562342 155479 

 

Примітки 

Опис Звiту про рух грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2014 року  

Склад грошових коштiв у звiтному перiодi. 

Вся iнформацiя Звiту про рух грошових коштiв розподiляється мiж стовбцями: - "Надходження", 

який має значення збiльшення грошових коштiв; - "Видаток", який означає зменшення грошових 

коштiв. 

РОЗДIЛ 1. РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI  

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi характеризується наступними даними: 

Надходження вiд: 

- Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 19 543 561 тис. грн., 

- Повернення податкiв i зборiв (податок на додану вартiсть) – 929 214 тис. грн., 

- Цiльового фiнансування – 8 719 тис. грн., 

- Авансiв вiд покупцiв i замовникiв – 3 097 055 тис. грн., 

- Повернення авансiв - 155 213 тис. грн., 

- Вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках – 1 754 тис. грн., 

- Боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) – 4 660 тис. грн., 

- Операцiйної оренди – 20 466 тис. грн., 

- Страхових премiй – 45 555 тис. грн., 

- Iншi надходження - 8 446 тис. грн. 

Витрачення на оплату: 

- Товарiв (робiт, послуг) – (11 977 736) тис. грн., 

- Працi – (547 934) тис. грн., 

- Вiдрахувань на соцiальнi заходи – (333 042) тис. грн., 

- Зобов’язань з податкiв i зборiв – (165 113) тис. грн., 

- Авансiв – (5 393 428) тис. грн., 

- Повернення авансiв – (211 402) тис. грн., 

- Зобов’язань за страховими контрактами – (9 259) тис. грн., 

- Iншi витрачення – (4 045 981) тис. грн. 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав (рядок 3195) – 1 130 748 тис. грн. 

РОЗДIЛ 2. РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi характеризується наступними даними: 

Надходження вiд реалiзацiя: 

- необоротних активiв (рядок 3205) - 4 128 тис. грн.  

Витрачання на придбання: 

- необоротних активiв (рядок 3260) – (902 634) тис. грн.;  

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (рядок 3295) – (898 506) тис. грн.  

РОЗДIЛ 3. РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi характеризується наступними даними: 

Витрачення на: 

Сплату дивiдендiв (рядок 3355) – (22) тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав (рядок 3395) – (22) тис. грн. 

Чистий рух коштiв за звiтний перiод (рядок 3400) склав 232 220 тис. грн. 

Залишок коштiв на початок звiтного року (рядок 3405) дорiвнював 269 235 тис. грн.  

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (рядок 3410) склав 60 887 тис. грн.,  

тому на кiнець 9 мiсяцiв 2014 року залишок грошових коштiв (рядок 3415) становить 562 342 тис. 

грн.  

 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

  

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» 

за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2014 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 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 0 0 0 0 
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продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 
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необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

Примітки 

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 прямий метод. 

 
Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

  

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 
за ЄДРПОУ 00191158 

 
(найменування) 

  
 

 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2014 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 1972965 5668030 1445121 276009 1934083 0 -1275 11294933 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1972965 5668030 1445121 276009 1934083 0 -1275 11294933 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 318438 0 0 318438 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 560257 0 0 0 0 0 560257 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 560257 0 0 0 0 0 560257 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 2204 0 1275 3479 

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 -308085 0 0 308085 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 252172 0 0 628727 0 1275 882174 

Залишок на 

кінець року 
4300 1972965 5920202 1445121 276009 2562810 0 0 12177107 

 

 

Примітки 

Опис Звiту про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2014 року 

 

 

1. Зареєстрований (пайовий) капiтал. 

Станом на 30.09.2014 року Зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства дорiвнює 1 972 965,00 тис. грн. з них акцiонерний 

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 Iндексацiя капiталу на ефект гiперiнфляцiї (IAS29) складає 921 965 127,00 грн.  

Статут (що дiє станом на 30.09.2014р.) затверджений Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол 

№1 вiд 14.04.2014р.) зареєстрований 22.04.2014 року № 12741050028000396.  

Додаткова iнформацiя щодо формування та змiн розмiру Статутного капiталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вказана у роздiлi 5. 

Статутний капiтал товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента». 

 

2. Капiтал у дооцiнках.  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. капiтал у дооцiнках дорiвнює 5 920 202 тис. грн. i складається iз:  

- Дооцiнка (уцiнка) активiв 5 846 895 тис. грн.; 

- Дооцiнка (уцiнка) незавершеного капiтального будiвництва 2 179 тис. грн.; 

- Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнвестицiй 71 128 тис. грн.;  

3. Додатковий капiтал  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. додатковий капiтал дорiвнює 1 445 121 тис. грн., у тому числi:  

Емiсiйний доход 1 445 121 тис. грн.  

 

4. Резервний капiтал.  

Станом на 30.09.2014 року резервний капiтал ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ" сформований у розмiрi 276 009 тис. грн. 

5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 30.09.2014р. склав 2 562 810 тис. грн.  

Рух нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) протягом звiтного перiоду:  
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Залишок на початок перiоду (прибуток) 1 934 083 тис. грн.;  

Прямий вплив на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 310 289 тис. грн.; 

Фiнансовий результат за 9 мiсяцiв 2014р. (прибуток) – 318 438 тис. грн.;  

Загальний вплив на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – 628 727 тис. грн.;  

Залишок на кiнець перiоду (прибуток) 2 562 810 тис. грн.  

 

6. Вилучений капiтал.  

Станом на 30.09.2014р. вилучений капiтал склав – 0 тис. грн.  

 

 

 

Керівник Цкiтiшвiлi Енвер Омарович 

  

Головний бухгалтер Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна 

 


