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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191158
4. Місцезнаходження
Донецька , -, 87500, м.Маріуполь, вулиця Лепорського, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380629467955; +380629527000
6. Електронна поштова адреса
pao@azovstal.com.ua

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

24.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://azovstal.metіnvestholdіng.com
(адреса сторінки)
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(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
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відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

В складі річного звіту відсутні:
п.4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – Посада
корпоративного секретаря у ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутня.
п.10. Інформація про дивіденди – у звітному році та попередньому не
ухвалювалось рішень про нарахування дивідендів.
п.12. Відомості про цінні папери емітента:
2) інформація про облігації емітента – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» випуск
облігацій не здійснювало.
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери не
випускались;
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - ПАТ
«МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало викуп власних акцій у звітному
періоді.
п.15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало випуск боргових цінних
паперів.
п.18. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
п.19. (1-5) Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
п.20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
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чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
п.21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
п.22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало випуск іпотечних облігацій.
п.23. Основні відомості про ФОН
п.24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
п.25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
п.26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
п.27. Правила ФОН
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.
п.32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало емісію цільових облігацій.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №283327
3. Дата проведення державної реєстрації
01.10.1996
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
1051000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.0
8. Середня кількість працівників (осіб)
11881
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
24.52 Лиття сталі
19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів
10. Органи управління підприємства
Згідно діючої редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “АЗОВСТАЛЬ” органами Товариства є: - Вищий орган
Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий
орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства; - Ревізійна комісія
Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів). Органи Товариства діють в межах
своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства. Утворення та
відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів
шляхом внесення змін до Статуту.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ «ПУМБ»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26009962486445
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
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ПАТ «ПУМБ»
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26001962480900
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Централізоване водопостачання та
водовідведення

АГ №572403

26.05.2011

Донецька обласна
державна
адміністрація

13.07.2014

Відповідно до листа в.о. голови донецької обладміністрації
(02/17я-1469 від 05.11.2014р. була отримана інформація, що
ліцензії, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють
діяльність на території проведення антитерористичної операції,
Опис
строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються
такими, що продовжили дію на період проведення АТО
відповідно до статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи
на період проведення антитерористичної операції».

Дозвіл на продовження виконання робіт
підвищеної небезпеки

Опис

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

Державний комітет
України з
№0939.09.14промислової
21.08.2009
27.10.0
безпеки, охорони
праці та гірничного
нагляду

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Національна комісія
регулювання
АВ №147995 28.09.2009
електроенергетики
України

Опис

Заготівля переробка, металургійна переробка
металобрухту кольорових металів
Опис

02.09.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Національна комісія
регулювання
АВ №469954 28.09.2009
електроенергетики
України

Виробництво електричної енергії

21.08.2014

02.09.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ № 578764 15.07.2011

Міністерство
промислової
політики України

13.10.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.
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Заготівля переробка, металургійна переробка
металобрухту чорних металів
Опис

Постачання теплової енергії

АГ № 578765 15.07.2011

Транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами
Опис

Виробництво теплової енергії (крім певних
видів господар.діяльності у сфері
теплопостачання, якщо теплова енергія
виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційн. або поновлюваних
джерел енергії)
Опис

Надання освітніх послуг навчальними
закладами, пов’язаних з одержанням
професійної освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до професійно – технічного навчання,
перепідготовки, підвищення кваліфікації
(службовці, пов’язані з інформацією...)

22.10.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №500689 22.12.2009

Опис

Міністерство
промислової
політики України

Міністерство з
питань житловокомунального
господарства
України

04.12.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №500688 22.12.2009

Міністерство з
питань житловокомунального
господарства
України

04.12.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №500687 22.12.2009

Міністерство з
питань житловокомунального
господарства
України

04.12.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №506678 22.02.2010

Міністерство освіти
і науки України

17.12.2014

Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
до професійно – технічного навчання, перепідготовки,
підвищення кваліфікації (Службовці, пов’язані з інформацією,
робітники металургійних та машинобудівних професій,
Опис
робітники, що обслуговують машини та складальники машин,
водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та
установок).
Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Ліцензія на право провадження діяльності з
використання джерел іонізуючого
випромінювання

№534645

7

29.07.2010

Південно-східна
держ.інспекція з
ядерн.та радіац.
безпеки
держ.комітету
ядерного
регулювання
України

29.07.2015

Опис

Виробництво особливо небезпечних хімічних
речовин (згідно з перелыком, що визначається
Кабінетом Міністрів України). Бензол сирий
кам’яновугільний, смола кам’яновугільна
Опис

Придбання, зберігання, реалізація (відпуск),
використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV)
«Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів»
Опис

Дозвіл на спеціальне водокористування

Опис

Виробництво електричної енергії

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №582605 24.05.2011

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

Дозвіл на виконання робіт підвищеної
небезпеки

22.12.2015

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Державний комітет
України з питань
АВ №582765 26.05.2011
контролю за
наркотиками

09.12.2015

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

№УКР-ДОН30.06.2011
4876

Держ.управління
охорони
навколишнього
природного
середовища

01.07.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ №578476

Опис

Міністерство
промислової
політики України

Національна комісія
регулювання
11.08.2011
електроенергетики
України (НКРЕ)

13.07.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ №500424

Національна комісія
регулювання
11.08.2011
електроенергетики
України (НКРЕ)

13.07.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Територіальне
управління
№1160.11.1412.07.2011 Держгірпромнагляду
27.10.0
по Донецькій
області

12.07.2016

Дозволяється монтаж налагодження, ремонт обладнання
підвищеної небезпеки та їх елементів: - прилади безпеки
вантажопідіймальних кранів в/п до 450 т; - електрообладнання
Опис
вантажопідіймальних кранів в/п до 450 т.
Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Дозвіл на виконання роботи підвищеної
небезпеки

№ 3456.11.3019.10.2011
74.30.0
8

Державний комітет
України з
промислової

19.10.2016

безпеки, охорони
праці та гірничого
нагляду
Опис

Дозвіл на виконання робіт підвищеної
небезпеки

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

№2287.12.14

Територіальне
управління
01.10.2012 Держгірпромнагляду
по Донецькій
області

01.10.2017

Дозволяється - Монтаж налагодження, ремонт, технічне
обслуговання, реконструкція машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, а саме: - вантажопідіймальних кранів і
Опис
машин
Інформація про продовження терміну дії або отримання нового
дозволу відсутня.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Опис

№
141233690025

30.03.2009

Медична практика

АГ №578309

Транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами
Опис

Виробництво теплової енергії (крім діяльності з

30.03.2014

02.06.2011

Міністерство
охорони здоров'я
України

Необмежена

Термін дії - безстроково

Опис

Опис

Держуправління
охорони
навколишнього
природного
середовища

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ №601995

Постачання теплової енергії

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Дозвіл про внесення змін до дозволу на викиди
№1412336900забруднюючих речовин в атмосферне повітря
31.12.2010
25а
(джерела викидів КХВ)
Опис

Держуправління
охорони
навколишнього
природного
середовища

Національна комісія
регулювання
24.11.2011
електроенергетики
України (НКРЕ)

26.10.2016

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ №578311

Національна комісія
регулювання
24.11.2011
електроенергетики
України (НКРЕ)

26.10.2016

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АГ №578310
9

24.11.2011 Національна комісія

26.10.2016

виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії)
Опис

Надання освітніх послуг навчальними
закладами, пов’язаних з одержанням
професійної освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до професійно – технічного навчання,
перепідготовки, підвищення кваліфікації

регулювання
електроенергетики
України (НКРЕ)

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №586354 28.07.2011

Міністерство освіти
і науки, молоді та
спорту України

17.12.2014

27.01.2015 р. в м. Києві акредитаційною комісією з
ліцензування був розглянутий пакет документів ПАТ «МК
Опис «АЗОВСТАЛЬ» на продовження ліцензії на освітню діяльність
та протоколом № 114 від 27.01.2015 р. прийнято рішення
видати комбінату ліцензію строком на 5 років.

Проектування, монтаж, технічне
обслуговування засобів протипожежного
захисту та систем опалення, оцінка
протипожежного стану об’єктів
Опис

Дозвіл на зберігання та використання нікелю

Опис

Ліцензія на медичну практику (організація і
управління охороною здоров‘я, терапія,
стоматологія, фізіотерапія, лікувальна
фізкультура, психотерапія, неврологія,
рефлексотерапія, функціональна діагностика,
народна та нетрадиційна медицина, дієтологія

АГ №595373

05.08.2011

Державний
департамент
пожежної безпеки
МНС України

Необмежена

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

№ 35/13

Міністерство
екології та
17.01.2013
природних ресурсів
України

27.04.2015

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

АВ №554409 16.06.2010

Міністерство
охорони здоров‘я
України

Необмежена

Ліцензія та медичну практику (організація і управління
охороною здоров‘я, терапія, стоматологія, фізіотерапія,
лікувальна фізкультура, психотерапія, неврологія,
рефлексотерапія, функціональна діагностика, народна та
Опис
нетрадиційна медицина, дієтологія, сестринська справа). Термін
дії - безстроково. Ліцензія на медичну практику АВ №554409
від 16.06.10 р. видана МОЗ України (санаторій-профілакторій
«Азовсталец» - видається безстроково).

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Опис

№
141233690025в

Міністерство
екології та
25.03.2013
природних ресурсів
України

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.
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Дозвіл на аналогову УКХ радіотелефонний
зв'язок сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (джерела викидів ККЦ)
Опис

Експлуатація сезонних електроустановок ТП306 АДЦ «Дончанка» господарчого цеху ПАТ
«МК «АЗОВСТАЛЬ» с. Безіменне
Новоазовського району Донецької області
Опис

Проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду за
номенклатурою груп об'єктів, закріплених за
ділянкою, відповідно до галузі атестації
Опис

Проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду за
номенклатурою груп об'єктів, закріплених за
лабораторією, відповідно до галузі атестації
Опис

№ БС30-140096839

Опис

Ліміти на утворення та розміщення відходів

№
1412336900014

28.11.2017

Міністерство
екології та
09.09.2013
природних ресурсів
України

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

без номеру

Міненерговугілля
України,
20.05.2014
Держенергонагляд у
Донбаському регіоні

20.05.2015

Термін дії дозволу не буде подовжуватися у 2015 р. у зв'язку з
вилученням ТП-306 АДЦ «Дончанка» з реєстру сезонних
електроустановок.

06544-2-7118-ВЛ

08.10.2014

Міністерство
Промислової
Політики України

08.10.2017

Після закінчення терміну дії ліцензії, термін її дії буде
продовжено.

06544-2-7143-ВЛ

08.10.2014

Міністерство
Промислової
Політики України

08.10.2017

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

Національна комісія,
що здійснює
державне
09.10.2014
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг

08.10.2034

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

28.28 ОДА

20.01.2014

Департамент
екології та
природних ресурсів

31.12.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової
ліцензії відсутня.

№ 288008
серія АЕ

Виробництво електричної енергії

09.01.2013

141233690025
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Міністерство
екології та
31.03.2014
природних ресурсів
України

31.03.2019

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Застосування шкідливих небезпечних 2 і 3 класу
небезпеки (2 клас небезпеки – ангідриду
миш’яковистого (арсенового ангідриду) в цеху
сіркоочищення КХВ, сірководню (сульфіду
водню) в цеху механічних випробувань; 3 клас
небезпеки – феронікелю та нікелю

54.14.30

02/14

28.28 ОДА

АР-140031366

АР-140031364

АР-140031363

АР-140031376

АР-140031375

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

03.02.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.12.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Департамент
екології та
природних ресурсів
01.01.2014
України. Донецка
обласна державна
адміністрація

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.12.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Територіальне
управління
08.01.2014 Держгірпромнагляду
по Донецькій
області

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Розміщення відходів у 2014 році

19.01.2019

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Проведення підривних робіт (робіт з ВМ)

Державна служба
гірнічого нагляду та
20.01.2014
промислової безпеки
України

АР-1412

03.02.2014

Український

17.01.2018

сухопутної рухомої служби

Державний Центр
радіочастот

0031373

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027284

АР-140027285

АР-140027286

АР-140027287

АР-140027288

АР-140027289

АР-140027290

АР-140027291

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

АР-140027306

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис
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Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027307

АР-140027308

АР-140027309

АР-140027310

АР-140027311

АР-140027312

АР-140027313

АР-140031372

АР-140031374

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

АР-140031377

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис
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Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140031365

АР-140031367

АР-140031368

АР-140031369

АР-140031370

АР-140031371

АР-140027267

АР-140027268

АР-140027269

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

03.02.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

03.02.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

03.02.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

03.02.2014

АР-140027270
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08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027271

АР-140027272

АР-140027273

АР-140027274

АР-140027275

АР-140027276

АР-140027277

АР-140027278

АР-140027279

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

08.01.2014

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

АР-140027280
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08.01.2014

Український
Державний Центр

31.05.2015

радіочастот
Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027281

АР-140027282

АР-140027283

Опис

Український
Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Строк дії - необмежений

2287.12.14

Теріторіальне
управління
01.10.2012
держгірпромнагляду
по донецькій області

01.10.2017

Інформація про продовження терміну дії відсутня

УКР-ДОН4879

19.06.2014

Департамент
екології та
природних ресурсів

01.01.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Дозвіл на виконання будівельних робіт на
об'єкті: «Капітальний ремонт 2-го розряду
доменної печі № 4 ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

08.01.2014

Державна
ІУ
архітектурно21.01.2014
Необмежена
115140230305
будівельна інспекція
України

Опис

Спеціальне водокористування, скидання
стічних вод в поверхостні водойми

31.05.2015

Строк дії - необмежений

Опис

Виконання робіт підвищеної небезпеки:
1.Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт,
технічне обслуговання, реконструкція машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
а саме: -вантажопідіймальних кранів і машин

Український
Державний Центр
радіочастот

Державна
ІУ
архітектурно25.03.2014
Необмежена
114140850222
будівельна інспекція
України

Опис

Дозвіл на виконання будівельних робіт на
об’єкті «Вуглепідготовчий цех. І блок.
Відділення попереднього дроблення.
Аспераційна установка

08.01.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Дозвіл на виконання будівельних робіт на
об’єкті: «Прив’язка, монтаж
турбоповітродувного агрегату ТКА-5200/25 ст.
№3 в будівлі ПВС-2 ТЕЦ ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» замість існуючого АКВ 18-2 К
4250

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Український
Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня

Опис

Аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

08.01.2014

Державна
ІУ
архітектурно22.04.2014
Необмежена
115141120382
будівельна інспекція
України
Дозвіл діє на період виконання будівельних робіт.
Дозвіл одержується до моменту завершення будівництва і
готовності об'єкта до експлуатації.
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Дозвіл на виконання будівельних робіт на
об'єкті: «Реконструкція мереж та спроб
госпобутової каналізації в районі доменного
цеху ТЄЦ та порту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
(коригування)
Опис

Дозвіл на виконання будівельних робіт на
об'єкті: «Реконструкція мереж та спроб
госпобутової каналізації в районі доменного
цеху ТЄЦ та порту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
(коригування)
Опис

Державна
ІУ
архітектурно09.09.2014
Необмежена
115142520511
будівельна інспекція
України
Дозвіл одержується до моменту завершення будівництва і
готовності об'єкта до експлуатації

Державна
ІУ
архітектурно09.09.2014
Необмежена
115142520511
будівельна інспекція
України
Дозвіл одержується до моменту завершення будівництва і
готовності об'єкта до експлуатації
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ –
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ»)
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38673998
4) місцезнаходження
87535, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н., Донецьке шосе, буд.3
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ»
складає 40,00 % статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 189 600 000,00
гривень (сто вісімдесят дев’ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Учасники ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» безпосередньо або в особі своїх повноважних
представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та
Статутом ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ»:
- брати участь в управлінні справами товариства;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- вийти з товариства;
- одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство
зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його
діяльність, протоколи Загальних зборів;
- здійснювати відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі учасникам
товариства або третім особам.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та Статутом.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА МАРІТА» (ТОВ «ФІРМА
МАРІТА»)
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
13490320
4) місцезнаходження
Україна, 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна, 1
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ТОВ «ФІРМА МАРІТА»
складає 99,967% статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 146 357,27 гривень
(сто сорок шість тисяч триста п’ятдесят сім гривень 27 копійок).
Учасники ТОВ «ФІРМА МАРІТА» безпосередньо або в особі своїх повноважних
представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом
ТОВ «ФІРМА МАРІТА»:
- брати участь в управлінні справами товариства;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- вийти з товариства;
- одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство
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зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його
діяльність, протоколи Загальних зборів;
- здійснювати відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі іншим учасникам
товариства або третім особам.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та Статутом.
1) найменування
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ «ІНВЕСТИЦІЙНО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ
СОЮЗ» (ПФК «ІНВЕСТИЦІЙНО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ СОЮЗ»)
2) організаційно-правова форма
530
3) код за ЄДРПОУ
32912123
4) місцезнаходження
Україна, 01033, м. Київ, вул.Паньківська, буд.11
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ПФК «ІНВЕСТИЦІЙНОМЕТАЛУРГІЙНИЙ СОЮЗ» складає 25,9% статутного капіталу, номінальна вартість частки
складає 20 823 600,00 (двадцять мільйонів вісімсот двадцять три тисячі шістсот) гривень.
Учасники ПФК «ІНВЕСТИЦІЙНО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ СОЮЗ» мають право:
- приймати участь в управлінні справами Консорціуму в порядку, встановленому Статутом;
- одержувати інформацію про діяльність Консорціуму (на вимогу учасника Консорціум
зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіт про діяльність, протоколи
Загальних зборів учасників;
- вийти зі складу Консорціуму або здійснити відчуження своєї частки іншим особам;
- брати участь у розподілі прибутків Косорціуму та отримувати іх частку (дивіденди);
- мати інші права, передбачені Статутом та діючим законодавством України.
1) найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА»)
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
00191129
4) місцезнаходження
Україна, 87504, м. Маріполь, вул. Левченка, буд.1
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА»
складає 0,000003% статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 92,50
(дев’яносто дві гривні 50 копійок) гривень.
Акціонери товарситва мають право:
- брати участь в управлінні товариством;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів товариства з правом голосу з усіх питань його
повноважень та компетенції, визначених законом та статутом;
- бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів товариства;
- отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме
інформацію про річну фінансову звітність;
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- відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди
інших акціонерів товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції,
які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших
акціонерів товариства;
- уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються
акціями товариства;
- продавати товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку,
передбаченому чинним законодавством України та статутом;
- отримувати дивіденди;
- отримувати у разі ліквідації товариства частину його майна або вартості частини такого
майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості
належних їм акцій товариства.
У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих
акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій
товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих
акцій товариства.
1) найменування
СПІЛЬНЕ ЛІТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АЗОВЛІТАС» (СП ЗАО «АЗОВЛІТАС»)
2) організаційно-правова форма
232
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
Літва, 51218, м. Каунас, вул. Електрену, буд.10
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі СП ЗАО «АЗОВЛІТАС»
складає 40,0% статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 197 574,00 (сто
дев’яносто сім тисяч п’ятсот дев’яносто чотири) литовських літ. У 2014 році загальними
зборами акціонерів СП ЗАО «АЗОВЛІТАС» приймалися рішення про зміни статутного
капіталу та додатковий випуск цінних паперів, у якому ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» участі не
приймало та не отримало документи про зміну долі участі у товаристві.
Акціонери СП ЗАО «АЗОВЛІТАС» мають право:
- отримувати частину прибутку товариства (дивіденди);
- отримувати кошти товариства у випадках, якщо статутний капітал товариства зменшується
з метою сплати коштів товариства акціонерам;
- отримувати частину майна товариства у випадку його ліквідації;
- безкоштовно отримувати акції у випадках, якщо статутний капітал збільшується за рахунок
коштів товариства;
- переважне право на придбання акцій, що випускаються товариством, або облігацій
товариства, що конвертуються, за виключенням випадків, якщо загальні збори акціонерів у
порядку, передбаченому Законом Литовської Республіки про акціонерні товариства,
вирішують у всіх акціонерів це право відкликати;
- надавати товариству позики в порядку, встановленому законодавством Літовської
Республіки;
Акціонери товариства мають також інші права, встановлені Статутом, Законом Літовської
Республіки про акціонерні товариства та іншими юридичними актами.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АЗОВМЕД»
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2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
21985499
4) місцезнаходження
Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд.4
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 51,0%
статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 77 000,00 (сімдесят сім тисяч)
гривень.
Учасники товариства мають право передавати свою частку в підприємстві іншому учаснику
після отримання письмової згоди всіх інших учасників, мають переважне право при вікупі
частки іншого учасника, приймати участь в зборах учасників та приймати рішення з питань
порядку денного відповідно до установчих документів товариства, передавати право голосу
на зборах іншому учаснику за довіренністю.
Товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність з 2008 року.
1) найменування
товариство з обмеженою відповідальністю «ASM Handels- und Beratungsgesellschaft mbH»
(нем. - АСМ Хандельс - унд Бератунг ГмбХ (торгово-консультаційна компанія)
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
Німеччина, 50968, м.Кьольн, вул.Гольтштайнштрассе, буд.87
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 40,0%
статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 51 129,16 (п’ятдесят одна тисяча сто
двадцять дев’ять євро 16 центів) євро.
Учасники товариства мають право приймати участь в управлінні справами товариства у
порядку, передбаченому законодавством Німеччини та статутом підприємства, брати участь
у розподілі прибутку товариства, отримувати інформацію про діяльність товариства.
У 2014 році фінансово-господарська діяльність товариством не здійснювалась.
1) найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кепітал менеджмент груп»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
20390658
4) місцезнаходження
Україна, 87532, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд.39а
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 45,0%
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статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 211 700,00 (двісті одинадцять тисяч
сімсот) гривень.
Учасники товариства мають право:
- приймати участь в управлінні справами товариства у порядку, передбаченому статутом;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та отримувати свою частку (дивіденди)
пропорційно їх частки у статуному капіталі;
- вийти з товариства у встановленому законодавством порядку;
- отримувати інформацію про діяльність товариства. Для ознайомлення з діяльністю
товариства вимагати звіти, річні баланси та протоколи зборів товариства.
Товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність з 2006 року.
1) найменування
Найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСІДЕР
С.Р.Л.» (ТОВ «ПРОМСІДЕР С.Р.Л.», італ. - PROMSІDER S.r.l.)
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
Італія, Рим (RM), PІZZA GANDHІ, 3 CAP 01440
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСІДЕР С.Р.Л.»
складає 10,0% статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 10 790,00 (десять
тисяч сімсот девяносто) євро.
Учасники ТОВ «ПРОМСІДЕР С.Р.Л.» мають право:
- отримувати частину прибутку товариства (дивіденди);
- отримувати частину майна товариства у випадку його ліквідації;
- переважне право на придбання акцій, що випускаються товариством;
Учасники товариства мають також інші права, встановлені статутом та законодавством
Італії.
Товариство з 2011 року знаходиться в стадії ліквідації.
1) найменування
відкрите акціонерне товариство «Будтехсервіс»
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
30851090
4) місцезнаходження
Україна, 99038, м.Севастополь, проспект Жовтневої революції, буд.35, кв.33
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 13,3357%
статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 1612622,00 (один мільйон шістсот
дванадцять тисяч шістсот двадцять дві) гривні.
Учасники товариства мають право:
- приймати участь в управлінні справами товариства у порядку, передбаченому статутом;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та отримувати свою частку (дивіденди)
пропорційно їх частки у статутному капіталі;
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- вийти з товариства у встановленому законодавством порядку;
- отримувати інформацію про діяльність товариства.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє інформацією, чи здійснює товариство діяльність у
зв’язку з тим, що товариство за адресою реєстрації не знаходиться та не є можливим
встановити його фактичне місцезнаходження.
1) найменування
Закрите акціонерне товариство «Будівельна індустрія»
2) організаційно-правова форма
232
3) код за ЄДРПОУ
31926439
4) місцезнаходження
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не відомо місцезнаходження цього підприємства та встановити
його не є можливим
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 3,4316%
статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот
тисяч) гривень.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має можливості ознайомитись з установчими документами
товариства, у зв’язку з чим не володіє інформацією щодо прав акціонерів товариства.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє інформацією, чи здійснює товариство діяльність у
зв’язку з тим, що товариство за адресою реєстрації не знаходиться та не є можливим
встановити його фактичне місцезнаходження.
1) найменування
Закрите акціонерне товариство «Кедр»
2) організаційно-правова форма
232
3) код за ЄДРПОУ
21600112
4) місцезнаходження
Україна, 02002, м.Київ, вул. Марини Раскової , буд. 23;
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі товариства складає 16,084%
статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 147 975,00 (сто сорок сім тисяч
дев’ятсот сімдесят п’ять) гривень.
Акціонери товариства мають право:
- брати участь в управлінні товариством в порядку, встановленому статутом та положеннями
товариства;
- обирати та бути обраними в керівні органи товариства;
- брати участь у розподілі прибутків товариства і отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність товариства, в тому числі, ознайомлюватися з
річними балансами, звітами товариства, протоколами зборів в порядку, передбаченому
чинним законодавством;
- отримувати частину вартості майна товариства пропорційно належних їм акцій у випадку
його ліквідації;
- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій товариства;
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- делегувати свої повноваження постійним або тимчасовим представникам.
Товариством призупинено фінансово-господарську діяльність з 2007 року.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСОЦІАЦІЯ ЕКОТЕХНА» (ТОВ
«АСОЦІАЦІЯ ЕКОТЕХНА»)
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
13608921
4) місцезнаходження
Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 158
5) опис
доля участі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі ТОВ «АСОЦІАЦІЯ
ЕКОТЕХНА» складає 3,11% статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 31,10
(тридцять одна гривня 10 копійок) гривень.
Учасники ТОВ «АСОЦІАЦІЯ ЕКОТЕХНА» мають право:
- брати участь в управлінні справами товариства;
- брати участь у розподілі прибутку товариства (отримувати частку прибутку пропорційно
розміру частки в статутному капіталі);
- отримувати інформацію по річним балансам, звітам Товариства про його діяльність, по
протоколам зборів;
- виносити на розгляд зборів учасників та інших органів управління товариства згідно з їх
повноваженнями, пропозиції щодо питань діяльності товариства, але не пізніше, як за 25 днів
до початку зборів учасників;
- вимагати проведення перевірки фінансово-гоподарської діяльності товариства;
- призначати та відкликати своїх представників для участі у зборах учасників.
Учасники товариства мають також інші права, встановлені статутом та чинним
законодавством України.
15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення
рейтингової оцінки
емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Fіtch Ratіngs Ltd.

міжнародне
рейтингове агентство

20.02.2015

д/с"ССС";к/с"С";д/с"ВВВ(ukr)0";к/с"F3(uk

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

Місцезнаходження

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

Фонд державного майна
України

00032945

01133Україна, м.Київ,
вул.Кутузова, б.18/9

0.000000000000000000

Організація орендарів
Орендного підприємства
"Металургійний комбінат
"Азовсталь"

24798907

87500 Україна,
м.Маріуполь
вул.Лепорського, б.1

0.00000000000000000
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Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

Усього

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0.00000000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цкітішвілі 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 Луганській області
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища освіта, Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1991 рік, спеціальність «Обробка
металів тиском»
6) стаж роботи (років)**
18.92
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
генеральний директор ЗАТ «Макіївський металургійний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2011 безстроково
9) Опис
Генеральний директор
посада – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
прізвище, ім'я, по батькові – Цкітішвілі Енвер Омарович;
паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* – ЕК 940923 виданий 26.10.1998 р.
Алчевським МВ УМВС України в Луганській області;
рік народження** – 15.11.1961 р.н.;
освіта** – Вища освіта, Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1991 рік, спеціальність
«Обробка металів тиском»;
стаж керівної роботи (років)** – 18 років 11 місяців 12 днів (станом на 31.12.2014 р.);
найменування підприємства та попередня посада, яку займав** – генеральний директор ЗАТ
«Макіївський металургійний завод»;
дата обрання та термін, на який обрано – 22.04.2011 р., обрано Генеральним директором ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» Загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 22.04.2011р.) безстроково.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №115 від 01.04.2014 року подовжено з «02»
квітня 2014 року до «01» квітня 2015 року (включно) термін повноважень Генерального директора.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №179 від 01.04.2015 року подовжено з «02»
квітня 2015 року до «01» квітня 2016 року (включно) термін повноважень Генерального директора.
Інформація щодо загального стажу керівної роботи – 18 років 11 місяців 12 днів (станом на
31.12.2014 р.).
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- 11.06.2002–25.05.2006 р. член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і
підприємництва;
- 01.09.2006–30.09.2007 р. начальник департаменту металургійної галузі ТОВ «СМАРТ ГРУП»;
- 01.10.2007–10.02.2008р. директор з технічного переобладнання та реконструкцій дивізіону сталі 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».
Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керівництво поточною діяльністю Товариства
здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які
здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що
належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в
тому числі і виключної компетенції цих органів.
Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:
1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним
законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів
акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих
органів Товариства;
2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові технікоекономічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани
(бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про
їх виконання;
3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних
показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних
фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів
Товариства,
4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства,
звітує про їх виконання;
6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок
використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом;
8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком
внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів
акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.
Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів
Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів
рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників
Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
11 приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо
організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших
відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних
підрозділів апарату управління Товариства;
14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень,
інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних
структурних підрозділів апарату управління Товариства;
15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств,
філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних
підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод,
контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати
обов’язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на
їх здійснення;
17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні
колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження
нерухомого майна Товариства та об’єктів незавершеного будівництва Товариства;
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19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів
акціонерів Товариства;
20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії
щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ,
вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших
об’єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких
володіє Товариство;
21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав
інших юридичних осіб;
22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства
колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його
умов;
23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених
Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та
фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського
обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності;
24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту)
видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти
інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини,
підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання
(оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів
Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову,
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про
інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства,
статути дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні
структурні підрозділи Товариства;
28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми
особами;
29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними
рішеннями Наглядової ради Товариства;
31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність
Товариства;
32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних
зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не
потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів
акціонерів Товариства.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради
Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до
Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних
цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не
використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність
Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він
володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших
юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені
у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
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Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №115 від 01.04.2014 року подовжено з «02»
квітня 2014 року до «01» квітня 2015 року (включно) термін повноважень Генерального директора.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №179 від 01.04.2015 року подовжено з «02»
квітня 2015 року до «01» квітня 2016 року (включно) термін повноважень Генерального директора.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мірошнікова Ольга Вікторівна
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 Донецькій області
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища освіта, Східно-український державний університет, 1998 рік, спеціальність «Облік і аудит»
6) стаж роботи (років)**
16.92
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2011 безстроково
9) Опис
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:
посада – Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
прізвище, ім'я, по батькові – Мірошнікова Ольга Вікторівна;
паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* – ВС 546799 виданий 01.11.2000 р.
Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області;
рік народження** – 10.07.1974 р. н.;
освіта** – Вища освіта, Східно-український державний університет, 1998 рік, спеціальність «Облік і
аудит»;
стаж керівної роботи (років)** – 16 років 11 місяців 21 день (станом на 31.12.2014 р.);
найменування підприємства та попередня посада, яку займав** – заступник головного бухгалтера з
оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
дата обрання та термін, на який обрано – 22.12.2011 р., станом на 31.12.2014 р. – безстроково;
опис:
Інформація щодо загального стажу керівної роботи – 16 років 11 місяців 21 день (станом на
31.12.2014 р.);
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
з 01.04.2005 р. по 31.10.2007 р. – заступник головного бухгалтера з податкового обліку та звітності –
начальник відділу головної бухгалтерії ЗАТ «Макіївський металургійний завод»,
з 01.11.2007 р. – 14.09.2008 р. головний бухгалтер головної бухгалтерії ЗАТ «Макіївський
металургійний завод»,
з 15.09.2008 р. – 01.02.2009 р. перший заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії ЗАТ
«Макіївський металургійний завод»,
з 02.02.2009 р. – 20.02.2009 р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку та звітності
бухгалтерії ЗАТ «Макіївський металургійний завод»,
з 23.02.2009 р. – 21.12.2011 р. заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК
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«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».
Опис до таблиці "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента"
Головний бухгалтер зобов'язаний:
Забезпечити ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності за П(С)БУ і МСФО, у
відповідності до вимог чинного законодавства.
Забезпечити, відповідно до діючого законодавства і локальних нормативних актів, додержання
термінів представлення звітності та іншої інформації до податкових органів, позабюджетних фондів,
органів державної статистики.
Забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення
господарських операцій і оцінки майна комбінату.
Організувати збирання і аналіз інформації про фінансово-господарську діяльність комбінату.
Забезпечити облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних
засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.
Забезпечити вірогідний облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації
продукції, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт та
послуг.
Забезпечити ведення податкового обліку згідно вимогам чинного законодавства, правильне
нарахування і своєчасне надання інформації для перерахування до бюджетів усіх рівнів і страхових
фондів податків і зборів у відповідності до чинного законодавства України.
Брати участь у оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі,
розкрадання і псування активів комбінату.
Забезпечити перевірку організації і ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також своєчасний
інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Забезпечити схоронність бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому
порядку до архіву.
Забезпечити облік розрахунків по заробітній платні з працівниками комбінату, нарахованій на основі
представлених належним чином оформлених первинних документів у відповідності з інструкціями та
положеннями, що діють на комбінаті.
Забезпечити бухгалтерський облік і звітність з капітальних і фінансових інвестицій.
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку і складання звітності з використанням сучасних засобів
обчислювальної техніки. Ініціювати і брати участь у впровадженні нових інформаційних технологій з
метою удосконалення бухгалтерського обліку.
Організувати контроль відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій, забезпечених належним чином оформленими первинними документами.
Організувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарноматеріальних цінностей.
Організувати контроль дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових
коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і фінансових зобов'язань.
Організувати контроль законності списання з бухгалтерських балансів недостач, втрат, дебіторської
заборгованості та інших коштів.
Брати участь спільно з іншими підрозділами та службами комбінату у економічному аналізі
фінансово-господарської діяльності комбінату за даними бухгалтерського обліку та звітності за
П(С)БУ і МСФО внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат.
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.
Змін в персональному складі посадової особи головного бухгалтера протягом року не відбулось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (одноособово)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
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юридичної особи
24321697
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2014 безстроково
9) Опис
НАГЛЯДОВА РАДА
Одноособовий член Наглядової ради, Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Meтінвeст
Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року прийняте рішення про
припинення з 14 квітня 2014 року повноважень діючого (на момент проведення Загальних зборів
акціонерів» одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою
відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest B.V., місцезнаходження:
Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM`s Gravenhage, реєстраційний номер 24321697)(далі Meтінвeст Б.В.). Метінвест Б.В. було обрано з 23 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової
ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства від 22.04.2011 року, таким чином
посадова особа перебувала на посаді майже 3 роки.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року прийняте рішення про
обрання з 15 квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію
з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest B.V.)
(реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватна компанія з обмеженою
відповідальністю Meтінвeст Б.В. на момент обрання володіє 3 133 789 683 штуками простих іменних
акцій або 74,5431 % статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».
Станом на 31.12.2014 р. володіє 3 133 789 683 штук акціями у статутному капіталі емітента
(номінальна вартість за одну акцію 0,25 грн.); відсоток, який становлять акції у статутному капіталі
емітента на кінець звітного періоду – 74,5431%; відсоток голосів у вищому органі емітента за
акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 74,5431%.
06 березня 2014 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримано від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗІТАРІЙ УКРАЇНИ» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, сформований
станом на 25.02.2014 року, відповідно до якого було виявлено зміну розміру пакету акцій, яким
володіє компанія Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Prіvate Lіmіted
Lіabіlіty Company Metіnvest B.V., реєстраційний номер 24321697), місцезнаходження: Netherlands
Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage):
- розмір частки до зміни пакета акцій - 3 123 461 382 штук, що становить 74,2974% голосуючих акцій
емітента;
- розмір частки після зміни пакета акцій - 3 133 789 683 штук, що становить 74,5431% голосуючих
акцій емітента.
Підставою зміни пакета акцій є придбання акцій емітента на вторинному ринку цінних паперів.
Емітент не має інформації про опосередковане (через афілійованих осіб) володіння посадовою
особою акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".
Товариство не володіє інформацією про те, чи обіймає посадова особа інші посади на інших
підприємствах.
Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:
Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами
акціонерів Товариства. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань,
передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення
Наглядової ради загальними зборами.
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До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:
1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та
обов’язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та
порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені
підрозділи Товариства тощо;
2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття
рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства;
4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів
Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій),
випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до
законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;
7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);
8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення)
особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи
трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора
Товариства;
10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з
особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
11. прийняття рішення про обрання та залучення суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача майна
Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна
Товариства;
12. обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;
13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття
рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання
дивідендів, про виплату дивідендів;
15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення
про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження
умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах,
інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі
шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших
юридичних осіб), підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про
акціонерні товариства»;
18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій
особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65
Закону України «Про акціонерні товариства»;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать
Товариству на праві власності, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною
установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;
21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів
Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради
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Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової
ради Товариства (у разі обрання);
23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів Товариства;
24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах
Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
25. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства;
26. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього
аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства,
призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення
організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
27. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства,
визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів
комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та
підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних
положень про комітети Наглядової ради Товариства;
28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей
79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
29. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), який укладається між акціонерами
Товариства, за яким вони приймають на себе додаткові зобов’язання як акціонери;
30. розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної
структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації
філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження
положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством,
реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви
(у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної
передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи
Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один
мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00
(чотири мільйони) гривень на календарний рік;
32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної
фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених
чинним законодавством;
33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів
та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами інших
правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантія
тощо);
34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження
нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття
у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та
інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів,
облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством
будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будьякого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов’язаннями інших осіб (майнове
поручительство);
37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або
відступлення права вимоги;
38. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення
облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про
розміщення облігацій Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акціонерів
Товариства;
39. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг
та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших
необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за
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одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду, перевищує 10 000
000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо
земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо
вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) відсотків
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
41. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або
іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить
Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою,
повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб,
корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого
голосування;
42. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків,
передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
43. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства,
затвердження їх статутів та внесення змін до них;
44. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи
реєстру власників цінних паперів;
45. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною
реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів
із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо
загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, перевищує 10 000 000,00
(десять мільйонів) гривень на календарний рік;
46. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання
обов’язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, особи,
що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
47. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального
директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів
або його звільнення;
48. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або
послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на календарний рік
перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;
- будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на календарний рік, але не більше 25
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням
пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
49. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання
договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж на 2 (два)
роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов’язання (гарантія, відповідальність), строк
виконання яких перевищує 2 (два) роки;
50. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в
користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших
необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за
одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 200 000,00 (двісті тисяч)
гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими
договорами за календарний рік перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень, а
стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
51. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, що пов’язані з капітальними
інвестиціями, якщо такі проекти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою
інвестиційного плану та очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00
(двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;
52. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або
внесення до них змін та/або доповнень);
53. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи
передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують
нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи
дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним
законодавством;
54. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу
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прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
55. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства
згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків,
передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства
неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради
Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати
виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання
Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з
питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб
конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про
діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків
у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або
суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради
Товариства.Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
Зміни в персональному складі посадової особи Наглядова рада протягом року:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року прийняте рішення про
припинення з 14 квітня 2014 року повноважень діючого (на момент проведення Загальних зборів
акціонерів» одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою
відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest B.V., місцезнаходження:
Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM`s Gravenhage, реєстраційний номер 24321697)(далі Meтінвeст Б.В.). Метінвест Б.В. було обрано з 23 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової
ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства від 22.04.2011 року, таким чином
посадова особа перебувала на посаді майже 3 роки.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 14.04.2014 року прийняте рішення про
обрання з 15 квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію
з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest B.V.)
(реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватна компанія з обмеженою
відповідальністю Meтінвeст Б.В. на момент обрання володіє 3 133 789 683 штуками простих іменних
акцій або 74,5431 % статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний
директор ПАТ
"МК
"АЗОВСТАЛЬ"

Цкітішвілі Енвер
Омарович

ЕК 940923 26.10.1998
Алчевським МВ УМВС
України в Луганській
області

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер ПАТ
"МК
"АЗОВСТАЛЬ"

Мірошнікова Ольга
Вікторівна

ВС 546799 01.11.2000
Волноваським РВ УМВС
України в Донецькій
області

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради
(одноособово)

Приватна компанія з
обмеженою
відповідальністю
Метінвест Б.В.

24321697

3133789683

74.54305

3133789683

0

0

0

Усього 3133789683

74.54305

3133789683

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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прості
іменні

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

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

Найменування
юридичної особи

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Приватна компанія з
обмеженою
відповідальністю
Метінвест Б.В. (Prіvate
Lіmіted Lіabіlіty
Company Metіnvest
B.V.)

24321697

- Нідерланди м.Гаага,
Александерштраат
23, 2514JM

3133789683

74.54305

3133789683

0

0

0

Метінвест Інтернешнл
С.А. (Metіnvest
Іnternatіonal S.A.)

03465/1997

1201 Швейцарія м.Женева, вул.Валлін,
2

906359237

21.5595

906359237

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
внесення
до
реєстру

Усього 4040148920

96.1025

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

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
4040148920

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

14.04.2014

Кворум
зборів**

Опис

96.60754
Місце проведення Загальних зборів: Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» другий поверх, велика зала, м.Маріуполь, пр-т. Металургів, 52.
Дата і час проведення Загальних зборів: 14 квітня 2014 року, об 13.00 годин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 8
квітня 2014 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах акціонерів – 44 741 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися
для участі у Загальних зборах –4 056 454 962
Кворум Загальних зборів - 96,60754%
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.
Голова Загальних зборів Андрійченко Наталя Іванівна.
Секретар Загальних зборів Федорова Наталя Володимирівна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Згідно статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах
акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону
говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у
них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».
Початок реєстрації учасників Загальних зборів - об 11.00 годині. Закінчення реєстрації - об 12.30.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах Товариства: 44 741 (сорок чотири тисячі сімсот сорок одна) особа.
На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 051 000
000,00 (один мільярд п'ятдесят один мільйон) гривень, поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди
двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять
копійок) гривень кожна, з яких:
- 5 098 824 (п’ять мільйонів дев’яносто вісім тисяч вісімсот двадцять чотири) простих іменних акцій
викуплені товариством та не приймають участі у визначені кворуму Загальних зборів і голосуванні.
Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 101 (сто одного) акціонера (їх представника),
що володіють у сукупності 4 056 454 962 (чотири мільярди п’ятдесят шість мільйонів чотириста
п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят два) шт. акцій, що складає 96,60754% від загальної
кількості акцій, що мають право голосу.
Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили. Відповідно до статті 41 Закону
України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і
визнаються правомочними.
Результати розгляду Порядку денного (Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів від
14.04.2014 року):
З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту
Загальних зборів акціонерів Товариства».
Доповідач: Голова Загальних зборів – Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала: передати
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повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк,
вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №20 до Договору про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р. (Додаток
№14), відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних
зборів Товариства; затвердити регламент зборів; порядок розгляду питань порядку денного
Загальних зборів.
З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто
Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №20 до
Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від
21.06.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії
загальних зборів Товариства.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в
письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не
розглядаються.
1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради.
10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.
11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік».
Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цкітішвілі Енвер Омарович доповів
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
З другого питання порядку денного вирішили :
2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік (додається).
З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».
Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Білик Олександр Миколайович доповів про
проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях
Наглядової ради Товариства.
З третього питання порядку денного вирішили :
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).
З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за
2013 рік».
Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна доповіла,
що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2013 р. складена згідно нормативних вимог
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною
концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства
України.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові
результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт
про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами
діяльності Товариства у 2013 році».
Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна доповіла,
39

що у 2013 році збитки від фінансово-господарської діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склали 2
513 100 000,64 гривень.
З п'ятого питання порядку денного вирішили:
5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 2 513 100 000,64
гривень (два мільярди п'ятсот тринадцять мільйонів сто тисяч гривень 64 копійки) покрити за
рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».
Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала внести до Статуту Товариства зміни та
доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту
Товариства.
З шостого питання порядку денного вирішили :
6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за
власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією
Статуту Товариства у новій редакції.
З сьомого питання порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».
Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про необхідність припинити з «14» квітня 2014
року повноваження діючого на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів
одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою
відповідальністю Meтінвeст Б.В.
З сьомого питання порядку денного вирішили:
7.1. Припинити з «14» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних
Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної
компанії з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company Metіnvest
B.V.). (реєстраційний номер 24321697).
З восьмого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».
Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла акціонерам про необхідність обрання
персонального складу Наглядової ради Товариства у зв’язку з припиненням повноважень діючого
на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів одноособового члена Наглядової ради
Товариства Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. та висунула
пропозиції щодо обрання з «15» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради
Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. строком на 3 (три)
роки.
З восьмого питання порядку денного вирішили:
8.1. Обрати з «15» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну
компанію з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted Lіabіlіty Company
Metіnvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».
Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала затвердити умови цивільно-правового
договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради
Товариства.
З дев’ятого питання порядку денного вирішили:
9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
9.3. Встановити виконання обов’язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за
цивільно-правовим договором на безоплатній основі.
З десятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».
Доповідач: : Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна
доповіла, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори
повинні приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв’язку з тим, що на дату проведення даних
Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході
поточної господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення
значних правочинів.
З десятого питання порядку денного вирішили:
10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити
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укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської
діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними відносинами
контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Prіvate Lіmіted
Lіabіlіty Company Metіnvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Meтінвeст Б.В.), щодо
надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних
фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю
на кожен правочин, яка еквівалентна 1 992 000 000,00 (один мільярд дев’ятсот дев’яносто два
мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії,
експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій,
договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або
примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про
довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку
(subscrіptіon agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунковоагентських договорів (calculatіon agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які
повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що
зазначені в цьому пункті 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та
договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів,
що зазначені в цьому пункті 10.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 договори та
документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв’язку з: (і) наданням/отриманням
кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними відносинами
контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (іі) залученням фінансування (у тому
числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу
з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних
боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен
правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ
на дату вчинення правочину.
10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не
повинна перевищувати 10 319 000 000,00 (десять мільярдів триста дев’ятнадцять мільйонів) доларів
США.
10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або
іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії
щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2. цього рішення,
за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради
Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним
дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням
№83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.
З одинадцятого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є
заінтересованість».
Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що відповідно до статті 71 Закону
України «Про акціонерні товариства», якщо більшість членів наглядової ради є особами,
заінтересованими у вчиненні правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів, у
зв’язку з чим запропонувала Загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством протягом
одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є
заінтересованість, з компанією Meтінвeст Б.В. граничною вартістю на кожен правочин, яка
еквівалентна двум мільярдам доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
З одинадцятого питання порядку денного вирішили:
11.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення
Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів
Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Meтінвeст Б.В.
у зв’язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними
особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (іі)
залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх
та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими
умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або
юридичними особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи
Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два
мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або
іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії
щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.
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ІX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна, Київська - м.Буча, вул.Б.Хмельницького, буд.6, офіс
253

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Cерія АЕ №294645

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

+38 (044) 228-91-65, +38 (050) 425-00-78

Факс

-

Вид діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Опис

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» укладені з Депозитарною установою ТОВ
«ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Договори щодо
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та
надання реєстру власників іменних цінних паперів

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗІТАРІЙ УКРАЇНИ»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна - м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

+38 (044) 377-70-16

Факс

+38 (044) 279-12-49

Вид діяльності

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, 66.11.
Управління фінансовими ринками

Опис

Згідно Рішення Наглядової ради №97 від 22.10.2013р. було обрано
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711,
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,3; ліцензія на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію
цінних паперів, серія АВ № 581322, видана Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19
вересня 2006 року № 823) (надалі – «ПАТ «НДУ») депозитарієм,
який обслуговуватиме випуск цінних паперів Товариства у
бездокументарній формі.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС»
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особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Серія АД №034421

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

+38 (044) 277-50-00

Факс

+38 (044) 277-50-01

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку

Опис

11.08.1999 року ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" уклало з ДП "Технічний
центр ПФТС" договір про підтримання лістингу.
Станом на 31.12.2014 року прості іменні акції ПАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST)
бездокументарної форми існування перебували у Котирувальному
Списку 2 рівня Біржового списку ПФТС.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Серія АГ №399339

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

+38 (044) 495-74-74

Факс

+38 (044) 495-74-73

Вид діяльності

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Опис

На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ
«МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснюється на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»,
з якою укладено відповідний договір від 20.02.2013 року про
підтримання лістингу.
Станом на 31.12.2014 року прості іменні акції ПАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST)
бездокументарної форми існування перебували у Котирувальному
Списку 2 рівня Біржового списку ПАТ «Українська біржа».

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

83052 Україна, Донецька - м. Донецьк, проспект Ілліча, буд.100
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Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Серія АВ № 584189

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.05.2011

Міжміський код та телефон

(062) 348 38 00

Факс

(062) 348 38 87

Вид діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування;
Оцінювання ризиків та завданої шкоди; Діяльність страхових агентів
і брокерів.

Опис

Обов'язкове страхування відповідальності, добровільне страхування
майна

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРВОСТОКАУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

19348835

Місцезнаходження

04050 Україна - м.Київ, вул. Мельникова, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№ 0025

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

+38 (050) 470-70-72

Факс

-

Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту

Опис

Аудит фінансової звітності емітента, підготовленої відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСОРИС
КОНСАЛТИНГ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36185185

Місцезнаходження

03680 Україна - м.Київ, вул. Предславинська, буд.28

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

інформація відсутня

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

інформація відсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380 44 521 6060

Факс

+380 44 528 1415

Вид діяльності

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення. Консультування з питань комерційної діяльності й
керування

Опис

Консультаційні послуги з питань актуарних розрахунків, які
необхідно провести згідно до норм, передбачених 19 стандартом
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Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

DLА PІPER LLP (US)

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Код за ЄДРПОУ

н/д

Місцезнаходження

- США, 10020-1104, New York, New York, 1251 Avenue of the
Amerіcas, 27th Floor

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Договір від 05.11.10

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Інформація відсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+1 212-335-4500

Факс

+1 212-335-4501

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Юридичні консультації, представлення інтересів в судових та
адміністративних органах

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

BCCC Attorneys-at-Law LLC

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Код за ЄДРПОУ

н/д

Місцезнаходження

5839, Швейцарія, - м.Женева, 5, rue Jacques-Balmat ,

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Договір від 28.07.10

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Інформація відсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+41 22 704 3600

Факс

+41 22 704 3601

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Юридичні консультації, представлення інтересів в судових та
адміністративних органах

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

Товариство з обмеженою відповідальністю “Кредит Менеджмент
Солюшнс»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35550494

Місцезнаходження

02218 Україна - м.Київ, вул. М.Кібальчича, буд. 2-А

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Інформація відсутня

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Інформація відсутня
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Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

380442355660,

Факс

38 044 2236449

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Юридичні послуги по стягненню заборгованості

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

Fіtch Ratіngs. Ltd.

Організаційно-правова форма

Корпорація

Код за ЄДРПОУ

1316230

Місцезнаходження

- Великобританія (UK) - м.Лондон (London), 30 North
Colonnade,Canary Wharf, E14 5GN,

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Інформація відсутня

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Інформація відсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 (0) 20 3530 1000

Факс

+44 (0) 20 3530 2524

Вид діяльності

Кредитний аналіз, кредитна оцінка, Міжнародні та національні
рейтинги

Опис

Fіtch Ratіngs - міжнародне рейтингове агентство, діяльність якого
націлена на надання своєчасних і точних оцінок
кредитоспроможності емітентів, здійснення високоякісного
кредитного аналізу і надання першокласних аналітичних послуг
емітентам, інвесторам і банкірам. Агентство володіє глибокими
аналітичними знаннями і "критичною масою" досвіду, які
використовуються інвесторами і компаніями по управлінню
ризиками при проведенні інноваційних операцій на ринках капіталу,
охоплюючих всі класи активів, галузі промисловості і сектори ринку.
Грунтуючись на органічному зростанні компанії і серії стратегічних
поглинань інших агентств, Fіtch Ratіngs демонструє бурхливе
зростання протягом двох останніх десятиліть, результатом якого
з'явилася присутність компанії по всьому світу, на всіх ринках
інструментів з фіксованим доходом. Штаб-квартири Fіtch Ratіngs
знаходяться в Нью-Йорку і Лондоні. Агентство також має 49 офісів в
більш ніж 90 країнах світу. Fіtch є дочірньою компанією Fіmalac,
міжнародної фінансової групи з штаб-квартирою в Парижі, Франція.
Fіtch працює з широким спектром емітентів з Росії і СНД вже більше
15 років і присвоює міжнародні і національні кредитні рейтинги
банкам, небанківським фінансовим організаціям, страховим
компаніям, емітентам корпоративного сектора, регіональним і
місцевим органам влади, суверенним урядам. Fіtch також рейтингує
випуски боргових інструментів з фіксованим доходом і операції
структурного фінансування.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306958

Місцезнаходження

01001 Україна - м.Київ, вул.Хрещатик, буд.19-А
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Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№16326/14

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.04.2014

Міжміський код та телефон

+38 (044) 490 3000

Факс

+38 (044) 490 3030

Вид діяльності

Послуги з оцінки

Опис

Послуги з оцінки

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

Hogan Lovells US LLP

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Код за ЄДРПОУ

н/д

Місцезнаходження

- США - NW Washіngton, DC 20004 Columbіa Square, 555, Thіrteenth
Street

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Інформація відсутня

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Інформація відсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+1 202 637 5600;

Факс

+1 202 637 5910

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Надання юридичних послуг у зв'язку з угодою про призупинення
антидемпінгового розслідування по листу мірної довжини з
вуглецевої сталі, виробленому в Україні, справа USDOS № А-823808, яке веде Міністерство торгівлі США
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

238/1/99

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

24.06.1999

148/1/06

Опис

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

3174202280

793550570

100

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

3657800120

914450030

100

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»

Опис

19.02.2007

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»

Опис

29.03.2006

Кількість
акцій
(штук)

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

80/1/07

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

5621805013

1405451253.25

100

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»
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02.04.2008

117/1/08

Опис

29.08.2008

334/1/08

Опис

02.07.2010

489/1/10

Опис

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

4194295728

1048573932

100

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

4204000000

1051000000

100

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA4000075758

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

4204000000

1051000000

100

Додаткова інформація у розділу «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента»
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XІ. Опис бізнесу
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - один з лідерів української металургії. Це високоефективне
металургійне підприємство повного циклу - від виробництва коксу до виплавки сталі й випуску
високоякісного плоского прокату, сортових і фасонних профілів.
Важливі події розвитку у 2014 році (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).
За результатами технічного аудиту (2013 р.) виробництва штрипсу Державною нафтовою
компанією Іраку ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в 2014 р. внесений до списку схвалених виробників і
постачальників штрипса Міністерства нафти Іраку.
У квітні 2014 р. пройшов наглядовий аудит ТОВ «ТЮФ НОРД Україна» з метою підтвердження
раніше виданого Сертифіката відповідності на листовий прокат для посудин що працюють під
тиском і сертифікаційний аудит з метою підтвердження раніше виданого Сертифіката
відповідності на конструкційний листовий прокат;
У червні 2014 був проведений наглядовий аудит з метою підтвердження раніше виданого
Сертифіката відповідності на Судосталь (Регістр судноплавства України (РСУ)).
У цьому ж місяці ТОВ «ТЮФ НОРД Україна» проводить наглядовий аудит з метою
підтвердження дії СМК комбінату вимогам ІSO 9001.
У грудні 2014 ТОВ "Дет Норске Верітас Україна" проведений сертифікаційний аудит з метою
підтвердження раніше виданого Сертифіката відповідності на Судосталь.
Отримано схвалення розширення області чинних сертифікатів в частині виробництва листового
прокату підвищеної міцності в стані поставки – контрольована прокатка від класифікаційних
товариств: DNV, ABS, GL, МРС.
Також була проведена ре-сертифікація транспортного металу (рейки залізничні, накладки та
підкладки) сертифікаційним товариством «АСУУППЖТ» м Харків.
Однією з найважливіших подій 2014 року, що відбулися на комбінаті «Азовсталь», стало освоєння
нового профілю – рудникові рейки КР-34. Перша партія рудникових рейок в обсязі 220 тонн була
відвантажена у вересні 2014 року на одну з шахт ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».
У 2014 році розпочато розширений ремонт 2-го розряду доменної печі №4, який планується
завершити у 2015 році.
• У 2014 році двічі проводилося підвищення заробітної плати працівникам комбінату: за
підсумками роботи в 2013 році, середній розмір підвищення окладів склав 10%; на 7% з метою
підвищення соціальної захищеності працівників.
• У 2014 році за системою подачі пропозицій подано 16812 пропозицій, спрямованих на зниження
витрат і підвищення операційної ефективності і завершили роботу 2844 команди безперервного
вдосконалення. Фактичний ефект від операційних поліпшень за підсумками 2014 склав 44 $млн.
Виплати працівникам за подані пропозиції і рішення задач командами безперервного
вдосконалення склали 7918,8 тис. грн.
• У січні 2014 року комбінат успішно пройшов перший наглядовий аудит на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ІSO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту».
• У лютому завершено капітальний ремонт з модернізацією кульопрокатного відділення цеху
рейкових скріплень МК «Азовсталь». Інвестиції склали близько 16 млн грн.
• У квітні підприємство виготовило для індійської компанії 10 тис. тонн штрипсового
металопрокату X70 з підвищеними механічними властивостями.
• У квітні завершено капітальний ремонт рейкобалкового стану «800». Інвестиції склали понад 24
млн грн.
• У травні металурги комбінату ініціювали формування добровільних дружин та почали разом з
представниками правоохоронних органів патрулювання міських вулиць.
• У 2014 році розпочато розширений ремонт 2-го розряду доменної печі №4, який планується
завершити у 2015 році.
• Азовсталь виготовила для в'єтнамської газодобувної компанії Petrovіetnam Gas Corporatіon 48
тис. тонн металопрокату.
• У 2014 році розпочата реконструкція турбоповітродувки №3 (ТПД-3). Для демонтажу старого
об'єкта і будівництва на його місці сучасної установки компанія виділила понад 200 млн грн.
• за підсумками весняно-літньої атестації підприємств Групи Метінвест МК «Азовсталь» зайняв
перше місце з організації виробничого побуту та благоустрою.
• У серпні комбінат отримав сертифікат відповідності міжнародному стандарту ІSO 14001:2004
«Системи екологічного менеджменту».
• МК «Азовсталь» освоїв випуск нового профілю рудничних рейок КР-34. Перша партія загальною
вагою 220 тонн була виготовлена для вугледобувного об'єднання «ДТЕК Павлоградвугілля».
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• За підсумками аудиту «Бюро Верітас Сертифікейшен Україна» «Азовсталь» працює відповідно
до міжнародного стандарту охорони праці.
• У вересні завершено капітальний ремонт доменної печі №5. Інвестиції в оновлення домни
близько 9 млн грн.
• У листопаді фахівці розпочали остаточний демонтаж аглофабрики.
• Виконана модернізація випарної установки №3 теплоелектроцентралі. Сума інвестицій склала
близько 1 млн дол.
• У листопаді змонтований новий портальний кран для перевалки вантажів у цеху морських
перевезень.
• Черговий природоохоронний проект - встановлено нову водоочисну сітку на насосній станції
морської води.
• «Азовсталь» отримав сертифікат схвалення Amerіcan Bureau of Shіppіng
• «Азовсталь» обладнав для студентів Приазовського державного технічного університету
аудиторію екології та охорони праці.
• У жовтні комбінат завершив перший етап реконструкції парку імені Лепорського. Капітально
відремонтовано центральні сходи, завершено благоустрій пішохідної зони, дитячого та
спортивного майданчиків.
• У 2014 році робочою групою комбінату розроблені 7м професійних стандартів за наступними
робітничими професіями: слюсар-ремонтник, газівник доменної печі, електрозварник ручного
зварювання, вальцювальник стану гарячої прокатки, машиніст крана металургійного виробництва,
оператор поста управління, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.Які
узгодженні з активами Групи Метінвест та затверджені Галузевою Радою Федерації Металургів
України.
• На підставі профстандарту по професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування» фахівцями комбінату спільно з Міністерством освіти і науки України був
розроблений перший в металургійній галузі освітній стандарт з модульним підходом. Він був
затверджений і введений в дію Міністерством освіти і науки України 15.12.2014г.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів.
Організаційна структура ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2014 року складається зі
служб:
Директора з виробництва;
Директора з інжинірингу;
Директора з капітального будівництва та інвестицій;
Директора з технології та якості;
Директора з охорони праці, промислової безпеки та екології.
Фінансового директора;
Директора зі збуту;
Комерційного директора;
Директора з персоналу та адміністрації;
Директора з безпеки.
Перелік структурних підрозділів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2014 року:
Назва структурного підрозділу (Скорочена назва):
- доменний цех (Доменний)
функціональне призначення: виробництво чавуну та відвантаження його конвертерному цеху;
- цех переробки металургійних шлаків (ЦПМШ)
функціональне призначення: утилізація відходів металургійного виробництва;
- цех конвертерний (Конвертерний)
функціональне призначення: виплавка та розлив конвертерної сталі, відвантаження слябів
товарних та товстолистовому цеху для подальшого виробництва листового прокату, а також
злитків обтискному цеху для подальшого виробництва сортового прокату та рейок;
- вапно-випалювальний цех (ВВЦ)
функціональне призначення: вироблення вапна для забезпечення доменного та конвертерного
виробництва;
- цех товстолистовий (ТЛЦ)
функціональне призначення: виробництво з неперервнолитих слябів конвертерного виробництва
товстолистового прокату та відвантаження його споживачу;
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- цех обтискний (Обтискний)
функціональне призначення: виробництво зі злитків конвертерного цеху блюмів – заготовок для
подальшого переділу на рейкобалковому та великосортному станах;
- цех рейкобалковий (РБЦ)
функціональне призначення: виробництво рейок та великосортного прокату з блюмів та
відвантаження його споживачу;
- великосортний прокатний цех (ВПЦ)
функціональне призначення: виробничого великосортного прокату з блюмів та відвантаження його
споживачу;
- цех рейкових скріплень (ЦРС)
функціональне призначення: виготовлення із заготовок, вироблених у рейкобалковому цеху, куль,
рейкових підкладок і накладок та відвантаження їх споживачу;
- виробничий відділ (ВВ)
функціональне призначення: організація виробництва металопродукції та іншої продукції з
мінімальними витратами відповідно з договорами та замовленнями;
- виробничо-технічний відділ КХВ (ВТВ КХВ)
функціональне призначення: організація виробництва коксохімічної продукції згідно з планом
виробництва;
- коксовий цех
функціональне призначення: приготування вугільної шихти з вугільних концентратів,
виробництво коксової продукції та відвантаження її споживачу;
- цех уловлювання та сіркоочищення
функціональне призначення: очистка коксового газу та виробництво попутної продукції: сірки
газової, смоли, сульфату та бензолу, відвантаження її споживачу;
- управління залізничного транспорту (УЗТ)
функціональне призначення: управління залізничними цехами;
- цех експлуатації УЗТ (ЗЦ-1)
функціональне призначення: забезпечення цехів залізничними перевезеннями в межах комбінату;
- цех ремонту рухомого складу (ЦРРС)
функціональне призначення: забезпечення технічного стану локомотивів, вагонів, залізничних
кранів, компресорних установ, обладнання та споруд цеху, утримання в справному стані путьового
господарства та забезпечення виробничих цехів та структурних підрозділів залізничними
перевезеннями;
- вантажна служба УЗТ
функціональне призначення: забезпечення навантаження-розвантаження загальносітьового парку
та парку комбінату;
- управління безрейкового транспорту (УБТ)
функціональне призначення: забезпечення автомобільними перевезеннями цехів та служб
комбінату;
- цех морських перевезень (ЦМП)
функціональне призначення: прийом, розвантаження, вантаження та відправка продукції
комбінату морським транспортом;
- служба буро-підривних робіт (ССВР)
функціональне призначення: проведення буро-підривних робіт при виконанні ремонтів
металургійного устаткування;
- центральна лабораторія технічних випробувань (ЦЛТВ)
функціональне призначення: проведення технічного діагностування та випробувань механічного
та енергетичного устаткування комбінату, об’єктів підвищеної небезпеки;
- управління головного енергетика (УГЕ)
функціональне призначення: організація та забезпечення безперебійного постачання всіма видами
енергоресурсів комбінату; організація технічно правильної експлуатації та своєчасного ремонту
енергетичного та природоохоронного устаткування;
- центральна електротехнічна лабораторія (ЦЕТЛ)
функціональне призначення: контроль експлуатації електроустаткування, проведення випробувань
в процесі експлуатації та після проведення профілактичних та ремонтних робіт в цехах та службах
комбінату;
- пароелектроповітродувна станція (ПЕПС)
функціональне призначення: виробка електроенергії, теплоенергії та дуття для цехів комбінату;
- теплоелектроцентраль (ТЕЦ)
функціональне призначення: виробка електроенергії, теплоенергії, стислого повітря та дуття для
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цехів комбінату;
- цех теплосиловий (ТСЦ)
функціональне призначення: виробка теплоенергії та стислого повітря, повітряпередача,
теплопередача, виробництво деаерованої, освітленої, хімочищеної води для цехів комбінату;
- цех мереж і підстанцій (ЦМП)
функціональне призначення: прийом, розподілення та передача електроенергії цехам комбінату;
- котельний цех
функціональне призначення: забезпечення енергоресурсами (водою, паром) цехів коксохімічного
виробництва, збір різних стоків та передача їх на утилізацію, а також участь у виробництві
електроенергії;
- електроцех
функціональне призначення: забезпечення цехів коксохімічного виробництва електричною
енергією;
- цех водопостачання (ЦВП)
функціональне призначення: водопостачання морської, технічної та питної води цехам комбінату,
водовідведення та очистка промислових стоків;
- цех газовий (Газовий)
функціональне призначення: прийом, розподілення та передача газів цехам комбінату;
- цех кисневий (Кисневий)
функціональне призначення: виробництво продуктів повітрярозділення та забезпечення цехів
комбінату киснем, азотом, стислим повітрям, аргоном, вуглекислотою; виробництво та реалізація
споживачу кисню, азоту, аргону, вуглекислоти, криптоно-ксенонової та неоно-геліевої суміші;
- цех утилізації залізовмісних шламів (ЦУЗШ)
функціональне призначення: утилізація, відвантаження залізовмісних шламів, суміші та окалини,
забезпечення оборотною водою основних агрегатів конвертерного цеху;
- управління автоматизації (УА)
функціональне призначення: забезпечення функціонування, розробки та впровадження
автоматизованих систем управління технологічними процесами на комбінаті (АСУ ТП);
- цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (цех КВПіА)
функціональне призначення: забезпечення достовірної та безперебійної роботи засобів
вимірювання та автоматики в цехах комбінату;
- управління з надійності
функціональне призначення: аналіз ефективності поточних ремонтних стратегій у цехах, розробка
заходів з підвищення економічної ефективності ремонтів зі збереженням рівня надійності
устаткування, здійснення контролю за якістю виконання ремонтів на місцях, організація та
здійснення діагностичних вимірювань у цехах комбінату, розробка нормативної документації з
розвитку ТОіР;
- центральна лабораторія технічної діагностики та моніторингу устаткування
функціональне призначення: організація розробки стратегії діагностики та моніторингу
устаткування, розробка та освоєння нових технологічних процесів діагностики, отримання та
аналіз інформації фактичного стану устаткування;
- відділ проектно-конструкторських розробок (ВПКР)
функціональне призначення: забезпечення конструкторської підготовки виробничої та соціальної
діяльності комбінату, здійснення проектування в сфері удосконалення та механізації агрегатів та
устаткування, виконання проектної документації для капітальних та профілактичних ремонтів,
реконструкції та монтажу агрегатів, устаткування, конструкцій тощо;
- управління планування ремонтів
функціональне призначення: формування та реалізація системи управління витратами на ремонти,
організація робіт з перспективного та поточного планування ремонтів та технічного
обслуговування, планування, бюджетування, контролю та аналізу витрат на проведення ремонтів,
ліквідацію основних засобів, визначення вартості капітальних ремонтів та ремонтів основних
фондів комбінату, технічного обслуговування, робіт, пов’язаних з модернізацією устаткування,
реконструкцією зданій та споруд, будуванням нових об’єктів;
- відділ ремонтів
функціональне призначення: організація проведення капітальних та поточних ремонтів, технічного
обслуговування металургійних та енергетичних агрегатів устаткування, зданій та споруд
комбінату;
- сервісний центр
функціональне призначення: організація обслуговування устаткування та контроль за здійсненням
ремонтів в основних цехах комбінату;
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- цех ремонту металургійних печей (ЦРМП)
функціональне призначення: ремонт металургійних агрегатів – доменних печей, конверторів,
методичних печей, колодязів тощо;
- цех ремонту металургійного устаткування (ЦРМУ)
функціональне призначення: виконання ремонтів та технічного обслуговування механо-, електро-,
енергоустаткування підрозділів комбінату за допомогою організації та виконання відновлюваних
ремонтів та пусконалагоджувальних робіт;
- цех обслуговування та ремонту устаткування прокатного виробництва (ЦОтаРУ ПП)
функціональне призначення: організація експлуатування та виконання ремонтів, технічного
обслуговування механічного, електричного, енергетичного устаткування, будівель та споруд
підрозділів прокатного виробництва комбінату;
- цех обслуговування та ремонту устаткування доменного виробництва (ЦОтаРУ ДП)
функціональне призначення: організація експлуатування та виконання ремонтів, технічного
обслуговування механічного, електричного, енергетичного устаткування, будівель та споруд
підрозділів доменного виробництва комбінату;
- ремонтно-господарський відділ (РГВ)
функціональне призначення: проведення ремонтів зданій та споруд комбінату, автодоріг,
забезпечення санітарно-технічного стану та озеленення території комбінату;
- відділ організації робіт на об’єктах капітального будівництва
функціональне призначення: створення організаційно-технічних умов для впровадження
інвестиційних проектів, організація виконання робіт з капітального будівництва вчасно з
дотриманням якості у відповідності до норм капітального будівництва;
- відділ розрахунків та договорів капітального будівництва
функціональне призначення: організація робіт з оформлення та контролю виконання договорів з
підрядними організаціями та інших договорів на об’єктах капітального будівництва;
- технічний відділ об’єктів капітального будівництва
функціональне призначення: організація своєчасного забезпечення проектно-кошторисної та
дозвільної документації для об’єктів капітального будівництва створення організаційно-технічних
умов для своєчасного забезпечення об’єктів капітального будівництва ресурсами, обладнанням,
цільового та раціонального використання фінансових ресурсів;
- відділ з управління проектами та інвестиційного аналізу
функціональне призначення: організація розробки інвестиційних проектів та формування
інвестиційної програми комбінату, здійснення контролю бюджету проектів та програми взагалі,
оперативне планування та облік інвестиційної діяльності комбінату, бюджетування, розробка
техніко-економічного обґрунтування;
- проектна група
функціональне призначення: підготовка проектно-кошторисної та технічної документації на
об’єкти, що будуються та реконструюються;
- цех метрології
функціональне призначення: забезпечення єдності вимірювань, метрологічний контроль та нагляд
за станом та застосуванням засобів вимірювальної техніки на комбінаті, забезпечення точної та
достовірної інформації про маси всіх вантажопотоків на комбінаті;
- відділ технічного контролю
функціональне призначення: забезпечення вхідного контролю якості отриманої сировини та
матеріалів, технічного контролю дотримання технології виробництва та якості продукції на всіх
переділах виробництва, контроль відповідності якості відвантаженої продукції вимогам стандартів
та замовлень; забезпечення функціонування системи управління якості на комбінаті;
- управління з випробування та атестації продукції
функціональне призначення: організація усіх видів аналізів по усіх переділах коксохімічного та
металургійного виробництва, випробувань, неруйнівного контролю та проведення атестації
продукції, вхідного контролю якості сировини та матеріалів, що надходять до комбінату;
- центральна хімічна лабораторія (ЦХЛ)
функціональне призначення: проведення хімічних аналізів та атестації продукції по усіх переділах
коксохімічного та металургійного виробництва з хімічного складу, вхідний контроль якості
сировини та матеріалів, що надходять до комбінату;
- цех автоматизованого неруйнівного контролю (ЦАНК)
функціональне призначення: забезпечення контролю якості та атестації виробленої прокатними
цехами продукції, контролю деталей та конструкцій працюючого устаткування в цехах комбінату
неруйнівними методами (ультразвукового контролю);
- цех механічних випробувань (ЦМВ)
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функціональне призначення: забезпечення всіх видів механічних випробувань та атестації
металопродукції комбінату та вхідного контролю якості, проведення механічних випробувань
матеріалів та устаткування;
- технологічне управління (ТУ)
функціональне призначення: розробка та впровадження програм з удосконалення технології
виробництва, освоєння нових технологічних процесів та техніки з метою зниження собівартості,
підвищення якості та освоєння нових видів продукції;
- відділ охорони праці
функціональне призначення: організація та забезпечення розробки, підтримки функціонування та
контролю системи управління охороною праці на комбінаті у межах законодавства України та
діючих нормативно-правових актів з охорони праці;
- відділ з роботи з підрядними організаціями
функціональне призначення: організація та забезпечення розробки, підтримки функціонування та
контролю системи управління охороною праці робітників підрядних організацій, діючих на
території та об’єктах комбінату;
- відділ лінійного контролю охорони праці
функціональне призначення: організація та забезпечення розробки, підтримки функціонування та
контролю системи управління охороною праці у структурних підрозділах комбінату в межах
законодавства України та діючих нормативно-правових актів з охорони праці;
- відділ промислової безпеки
функціональне призначення: організація нагляду за безпекою експлуатації та станом об’єктів
підвищеної небезпеки у відповідності до законодавства України з охорони праці та промислової
безпеки;
- відділ цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
функціональне призначення: розробка та впровадження заходів з цивільної оборони, техногенної
та протипожежної безпеки на комбінаті для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
- газорятувальна станція (ГРС)
функціональне призначення: контроль за дотриманням вимог правил безпеки при проведенні
газонебезпечних робіт; ліквідація аварій, які потребують застосування газозахисної апаратури та
спеціального газорятувального устаткування;
- відділ охорони навколишнього середовища
функціональне призначення: здійснення організаційних та координуючих дій з дотримання
природоохоронного законодавства і контролю шкідливих і небезпечних виробничих факторів на
комбінаті, стану повітряних, водних та земельних ресурсів в процесі виробничої діяльності
комбінату;
- управління інфраструктурних систем (УІС)
функціональне призначення: розробка, впровадження та супроводження інфраструктурних систем,
обчислювальних сітей, баз даних та систем захисту інформації, забезпечення функціонування всіх
видів зв’язку та диспетчеризації на комбінаті;
- управління корпоративних інформаційних систем (УКІС)
функціональне призначення: забезпечення автоматизації обліку фінансової та господарської
діяльності комбінату, впровадження та розвиток інформаційних та інформаційно-аналітичних
систем на комбінаті;
- бюро функціонального забезпечення
функціональне призначення: забезпечення своєчасного та якісного виконання технічних та
організаційних питань, супроводжуючих використання інформаційних технологій на комбінаті;
- казначейство
функціональне призначення: проведення вексельних, залікових та касових операцій відповідно з
договорами та замовленнями;
- головна бухгалтерія;
функціональне призначення: ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, формування
повної, достовірної інформації про результати фінансово-господарської діяльності комбінату;
- планово-економічний відділ
функціональне призначення: формування перспективного, поточного та оперативного планування
виробництва на комбінаті, комплексних перспективних та поточних бюджетів структурних
підрозділів комбінату, собівартості продукції та послуг, контроль та аналіз виконання бюджету
взагалі, бюджетів за видами діяльності та центрами витрат;
- відділ операційного аналізу
функціональне призначення: контроль виконання планових вартісних та натуральних показників
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виробництва, контроль та аналіз виконання бюджетів за центрами фінансової відповідальності,
економічний аналіз та розробка пропозицій з покращення показників діяльності підрозділів;
- відділ продажів
функціональне призначення: планування продажів готової продукції комбінату, здійснення
експортних збутових операцій, координація роботи підрозділів з питань збутової та виробничої
діяльності, підготовка та укладання контрактів та згод на продукцію;
- відділ планування вантажоперевезень
функціональне призначення: підготовка планів вантажоперевезень, оформлення листів-узгодження
в митних органах, дозвільної та транспортної документації;
- відділ фактурування товарної продукції
функціональне призначення: оформлення документації та форм звітності на відвантажену
металопродукцію;
- управління логістики та постачань
функціональне призначення: планування та оптимізація процесу закупівель матеріально-технічних
ресурсів;
- управління складського господарства (УСГ)
функціональне призначення: забезпечення складування, зберігання та видачі матеріальних
цінностей комбінату;
- управління закупівель
функціональне призначення: організація робіт із забезпечення комбінату необхідними товарноматеріальними цінностями;
- управління аналізу та звітності
функціональне призначення: організація, координація робіт та управління процесом оцінки та
вибору постачальника для закупівлі робіт та послуг, організація управління запасами матеріальнотехнічних ресурсів підрозділів комбінату;
- управління планування та розвитку персоналу (УПіРП)
функціональне призначення: здійснення планування чисельності персоналу комбінату, кадрового
забезпечення структурних підрозділів, ведення обліку руху персоналу, реалізація кадрової
політики, здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та їх стажування,
організація процесу навчання кадрів, забезпечення формування кадрового резерву комбінату;
- управління мотивації персоналу (УМП)
функціональне призначення: розробка, підтримка та розвиток системи оплати праці та
преміювання робітників, забезпечення розробки штатного розкладу, нормування робочого часу,
проведення атестації робочих місць, планування та аналіз трудових показників структурних
підрозділів комбінату, складання державної статистичної та внутрішньої управлінської звітності за
трудовими показниками, організація робіт зі застосування дисциплінарних стягнень та додаткових
заходів до порушників трудової дисципліни на комбінаті;
- санаторій-профілакторій
функціональне призначення: оздоровлення робітників комбінату;
- господарський цех
функціональне призначення: утримання та ремонт будівель та споруд, систем електропостачання,
вентиляції, центрального опалення та санітарно-технічного стану території соціально-культурних
об’єктів комбінату відповідно вимогам санітарних норм та правил;
- управління внутрішніх комунікацій (УВК)
функціональне призначення: формування та реалізація комунікаційної політики комбінату,
організація робіт з колективного договору, корпоративних заходів, підготовка матеріалів та
документації для нагородження та заохочень робітників, розробка нормативних документів,
регламентуючих соціальні гарантії та пільги, підтримка зв’язку з громадськими організаціями,
організація роботи музею;
- служба безпеки (СБ)
функціональне призначення: забезпечення збереження матеріальних, фінансових та
інтелектуальних цінностей комбінату, захист виробничих та комерційних інтересів, протидія
можливим негативним діям, що можуть загрожувати економічній безпеці комбінату, охорона
об’єктів комбінату;
- юридичне управління (ЮУ)
функціональне призначення: правове забезпечення діяльності комбінату та системи
корпоративного управління, організація правової роботи на комбінаті, захист прав та законних
інтересів комбінату, правове регулювання відношень, що складаються в процесі господарської
діяльності комбінату, управління корпоративними фінансами та активами, здійснення контролю за
діяльністю господарських суб’єктів, створених за участі капіталу комбінату, підготовка
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документації з придбання або продажу корпоративних прав, робота з цінними паперами,
організація взаємодії с державними органами;
- управління справами адміністрації (УСА)
функціональне призначення: організаційно-технічне забезпечення діяльності адміністрації
комбінату відповідно з існуючими стандартами комбінату, організація бізнес-поїздок;
- відділ безперервного вдосконалення
функціональне призначення: розробка та реалізація системи безперервного вдосконалення
ефективності бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності та клієнтоорієнтованості
комбінату;
- спеціальний відділ (Спецвідділ)
функціональне призначення: забезпечення мобілізаційної готовності комбінату в умовах
особливого періоду та підготовка дозвільних документів для особливих робіт.
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів:
Зміни в організаційній структурі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 2014 рік:
наказ № 18 тр від 28.03.2014 р.:
- скасовано підрозділи: юридичний відділ, відділ розвитку корпоративних відносин;
Змінено структуру служби директора з виробництва:
наказ № 23 тр від 29.04.2014 р.:
- скасовано посаду: директор з транспорту та логістики;
- створено посаду: заступника директора з транспорту;
- змінено адміністративне підпорядкування підрозділів: управління залізничного транспорту (з
підпорядкованими йому цехом експлуатації УЗТ, цехом ремонту рухомого складу, вантажною
службою УЗТ), управління безрейкового транспорту, цех морських перевезень (підпорядковано
заступникові директора з транспорту);
Змінено структуру служби директора з технології та якості:
наказ № 22 тр від 25.04.2014 р.:
- скасовано підрозділ: цех технологічних ваговимірювальних систем;
Змінено структуру служби директора з інжинірингу:
наказ № 28 тр від 10.06.2014 р.:
- скасовано підрозділ: цех оперативного обслуговування енергоцехів;
наказ № 42 тр від 10.12.2014 р.:
- створено підрозділ: цех обслуговування та ремонту устаткування доменного виробництва;
Змінено структуру служби директора з капітального будівництва та інвестицій:
наказ № 11 тр від 20.02.2014 р.:
- скасовано підрозділ: відділ забезпечення об’єктів капітального будівництва;
Змінено структуру служби фінансового директора:
наказ № 2 тр від 14.01.2014 р.:
- скасовано посаду: адміністратор проекту;
- скасовано підрозділ: відділ технологічної диспетчеризації;
наказ № 10 тр від 14.02.2014 р.:
- скасовано підрозділи: відділ аналізу основних цехів, відділ аналізу допоміжних цехів;
- створено підрозділ: відділ операційного аналізу
наказ № 29 тр від 11.06.2014 р.:
- скасовано підрозділи: планово-бюджетний відділ, відділ управлінської звітності;
- створено підрозділ: планово-економічний відділ;
наказ № 33 тр від 11.07.2014 р.:
- скасовано підрозділ: відділ бюджетного контролю;
Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку:
Санаторій-профілакторій «Азовсталець» є самостійним структурним підрозділом комбінату.
Безпосереднє керівництво підрозділом здійснює головний лікар санаторію - профілакторію.
Санаторій-профілакторій «Азовсталець» має відокремлений баланс, рахунки в установах банків,
круглу печатку із своєю назвою та штампи.
Санаторій-профілакторій «Азовсталець» розташований за адресою: Україна, 87541, місто
Маріуполь, вул. Виноградна, 29.
Мета діяльності: проти рецидивне лікування та оздоровлення осіб, застрахованих у Фонді
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (надалі Фонд), членів їх сімей, у тому
числі дітей з 4-річного віку.
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в 2014 р. складає 11 880
осіб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом в 2014 р.
складає 1 осіб.
Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на кінець
звітного періоду 31.12.2014 р. складає 8 осіб.
Облікова чисельність штатних працівників санаторія-профілакторія «Азовсталець» на кінець
звітного періоду 31.12.2014 р. складає 4 особи.
Фонд оплати праці всіх працівників за 2014 рік складає 876 548,1 тис. грн.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року.
Причини збільшення фонду оплати праці в 2014 р. к 2013 р.:
збільшення заробітної плати з квітня і червня 2014 р.
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її
працівників операційним потребам емітента.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним
потребам комбінату
Чисельність персоналу комбінату на 31.12.2014 р. склала 12293 осіб, у т. ч. жінок – 31,3 %.
Середній вік працюючих на комбінаті в 2014 році склав 38,98 років, що є оптимальним
співвідношенням для металургії (в тому числі: чоловіки – 38,15 років, жінки – 40,8 років).
На підприємстві діють стандарти, які регулюють процедури оцінки персоналу та підбор персоналу
на посади керівників, фахівців та службовців.
З метою підвищення якості відбору персоналу діє процедура тестування персоналу при прийомі на
комбінат нових співробітників і переведенні працівників на посади керівників та спеціалістів.
Забезпеченість персоналом:
Категорія персоналу // 2013 р. (осіб) //2014 р. (осіб)//Факт до попереднього року (%)
Всього://12188 осіб// 12293 осіб// 100,86 %.
Працівники// 9426 осіб// 9551 осіб// 101,33 %.
Службовці// 13 осіб// 14 осіб// 107,69 %.
Керівники // 1154 осіб// 1137 осіб// 98,53 %.
Фахівці// 1595 осіб// 1591 осіб// 99,75 %.
Розподіл працівників за освітніми рівнями:
Рівень освіти //Кількість, осіб// Доля, %.
Неповна вища освіта// 9 осіб// 0,07%.
Базова вища освіта// 263 осіб// 2,14%.
Повна вища освіта// 3756 осіб// 30,55%.
Середньо - спеціальна освіта//2886 осіб// 23.48%.
Середня освіта // 5168 осіб// 42,04%.
Неповна середня освіта// 211 осіб// 1,72%.
Всього: //12293 осіб// 100.00%.
Програми підвищення кваліфікації працівників
З 2012 р. стартувала і діє по цей час програма «ДНК – менеджмент», що складається з п'яти
тематичних модулів:
1. «Установчий семінар» – включає в себе вивчення стратегії компанії, цінності та ролі керівника в
досягненні цілей;
2. «Основи економіки та фінансів» – спрямована на підвищення фінансової грамотності керівників
при прийнятті управлінських рішень;
3. «Основи бережливого підприємства» – націлена навчити застосовувати принципи бережливого
виробництва, виявляти і реалізовувати потенціал компанії;
4. «Цілепокладання і КПЕ» – підвищення якості та ефективності впливу на підлеглих;
5. «Ефективне управління завданнями та персоналом» – формування ефективних комунікаційних
навичок у менеджерів компанії.
Програма не є разовою акцією і проводиться для всього молодшого та старшого менеджменту, а
також для кадрового резерву, послідовно всі модулі. Усі новопризначені керівники проходять
навчання з першого модуля.
Також для всього молодшого та старшого менеджменту проводяться тренінги: «10 кроків
проведення нарад/зборів» та «Інструменти управління та розвитку персоналу».
В рамках впровадження «Програми розвитку системи Охорони здоров'я на ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» з 21.06.2012 р. був відкритий навчальний клас для проведення тренінгів з надання
першої медичної допомоги при нещасних випадках в умовах виробництва. Клас оснащений
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сучасним обладнання, макетами, тренажерами.
У вересні 2014 р. стартував дводенний тренінг «Майстерність підготовки та проведення бізнеспрезентацій», розроблений для поліпшення якості захисту впроваджуваних проектів. Перший день
тренінгу спрямований на отримання знань та відпрацювання навичок підготовки презентації
(структура, алгоритм, правила оформлення слайдів і діаграм). Другий день присвячений
безпосередньо проведенню презентації (встановлення і підтримання контакту з аудиторією,
стратегія і тактика аргументації, відповіді на «складні» питання). Особливу увагу у тренінгу
приділяється відпрацюванню кращих технік доступу до ресурсного стану до і під час проведення
бізнес-презентації.
Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів,
консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансовопромислових груп, холдингових компаній тощо).
Українська Асоціація сталеплавильників.
Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк-17, пров. Вятський, 2а.
Українська Асоціація сталеплавильників була створена 23.07.1998р.
Мета створення - сприяння розвитку, організації і виконанню робіт по підвищенню технікоекономічного рівня сталеплавильного і суміжних з ним виробництв шляхом організації і
виконання робіт по вдосконаленню діючих і розробці нових технологій, модернізація агрегатів і
устаткування, поліпшення екологічної обстановки із залученням національних і зарубіжних
фінансових, технічних і інтелектуальних ресурсів.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю сприяння розвитку, організації і виконанню робіт по
підвищенню техніко-економічного рівня сталеплавильного і суміжних з ним виробництв. ПАТ
"МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 1998 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника .
Засновники та члени Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації;
отримувати інформацію про діяльність Асоціації; обіймати штатні посади в Асоціації й
отримувати винагороду у вигляді заробітної плати й премії у відповідності до їхнього трудового
внеску; у першочерговому порядку набувати продукцію Асоціації й користуватися її послугами.
Засновники та члени Асоціації зобов’язані: не розповсюджувати конференційну інформацію про
діяльність Асоціацію; приймати активну трудову участь в діяльності Асоціації; вносити додаткові
внески у відповідності до рішень Засідання Колегії; дотримуватись положень засновницьких
документів; всебічно сприяти розвитку Асоціації в її діяльності.
Українська асоціація підприємств чорної металургії
Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, пров. Музейний,10.
Українська асоціація підприємств чорної металургії була заснована 09.08.98р. Мета створення розробка та організація перспективних програм щодо розвитку галузі, врегулювання
взаємовідносин між підприємствами галузі, всебічне вивчення та практичне вирішення питань
пошука та наповнення зовнішніх ринків продукцією вітчизняного виробництва, сприяння
технічному прогресу, розширення діючих та освоєння нових ринків збуту продукції чорної
металургії. Підвищення ефективності виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх ринків
збуту продукції, організація участі вітчизняних виробників в міжнародних тендерах, організація і
проведення виставок, семінарів, конференцій, націлених на рекламу продукції і науково-технічних
досягнень, координація дій виробників на зовнішніх ринках і т.п.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю освоєння нових ринків збуту продукції чорної
металургії. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 1998 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника.
Члени Асоціації мають право: обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації; вносити на
розгляд керівних органів Асоціації пропозиції по вдосконаленню її діяльності та усуненню
недоліків в роботі; брати участь у будь-якій діяльності, яка ведеться під егідою Асоціації.
Члени Асоціації зобов’язані: дотримуватися умов Статуту; брати участь у діяльності та управлінні
Асоціації у встановленому Статутом і Установчою Угодою порядку; утримуватись від діяльності,
яка може заважати вирішенню економічних та інших завдань учасників Асоціації; своєчасно
вносити внески та відрахування відповідно до установчих документів та рішень органів
управління Асоціації для забезпечення реалізації завдань Асоціації; не порушувати норм
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добросовісної конкуренції, встановленої чинним законодавством; не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її Членів.
Асоціація "Стандарт - СЕПРО".
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, площа Леніна, 1, оф.241.
Асоціація зі стандартизації, сертифікації та метрології гірничо-металургійного комплексу України
"Стандарт-СЕПРО". Асоціація заснована 27.12.2000р. з метою координації діяльності в галузі
стандартизації, сертифікації та метрології продукції, що виробляється та споживається на
підприємствах та організаціях ГМК України, а також формування галузевої системи
стандартизації та метрології. Інформаційне обслуговування виробників і споживачів
металопродукції в питаннях стандартизації і метрології; правовий захист законних прав і інтересів
членів Асоціації.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю координації діяльності в галузі стандартизації,
сертифікації та метрології продукції. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 2001 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника.
Член Асоціації має право: знайомитись зі Статутом Асоціації; обирати та бути обраним до органів
Ради Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; мати інформацію про стан
свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у
Асоціації згідно з порядком, визначеним Статутом.
Член Асоціації зобов’язаний: щомісяця або щокварталу за визначенням Ради Асоціації сплачувати
членські внески; брати участь у роботі Асоціації; виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних
зборів, Ради Асоціації та Дирекції; своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації.
Українська асоціація виробників технічних газів "УА-СІГМА"
Місцезнаходження: Україна, 65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул.Дворянська, 1/3
Короткий опис діяльності Українська асоціація виробників технічних газів "УА-СІГМА".
Заснована 29 червня 2000 року. Напрями діяльності Асоціації: Інформаційний і кадровий супровід
підприємств, що використовують технічні гази. Навчання, перепідготовка і підвищення
кваліфікації ІТР в області криогенної і компресорної техніки; видання науково-технічного і
виробничого журналу,;проведення міжнародних семінарів по проблемах ВРУ. Науково-технічне
забезпечення підприємств, що проводять або використовують продукти розділення повітря і інші
технічні гази: розробка сучасних систем для виробництва технічних газів; підготовка пропозицій
по реконструкції або модернізації діючих ВРУ; створення програмних продуктів
Мотиви та строк участі емітента – с ціллю інформаційного і кадрового супроводу підприємств, що
використовують технічні гази та навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників.
ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 2004 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника.
Члени-учасники Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації у порядку,
визначеному Статутом і установчим договором Асоціації; вносити пропозиції щодо поліпшення
діяльності Асоціації; отримувати інформацію про діяльність Асоціації, її плани, програми,
знайомитися з протоколами Загальних Зборів; вимагати розгляду поставленого ними питання на
Загальних Зборах, за умови, що питання було поставлене не пізніш, як за 25 днів до початку
Загальних Зборів; на переважне отримання продукції (послуг), що виробляється Асоціацією;
призначати і відкликати представників на Загальні Збори; вийти з Асоціації у порядку,
визначеному Статутом; отримувати у органів управління Асоціації інформацію про стан
виконання рішень Загальних Зборів своїх пропозицій; вносити пропозиції до порядку денного
Загальних Зборів; звертатися до керівників органів Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її
діяльністю; бути засновниками (членами, учасниками) інших об’єднань, підприємств та інших
юридичних осіб без будь-якої попередньої згоди Асоціації; отримувати від Асоціації
консультативну, методичну, юридичну й іншу допомогу; користуватися пріоритетним правом
обслуговування інформаційною базою Асоціації, першочерговим правому часті в заходах, що
проводяться асоціацією; користуватися пільгами, знижками і послугами, визначеними для Членівучасників Асоціації Загальними Зборами; користуватися на договірних засадах послугами
підприємств і організацій, що створюються у рамках Асоціації; використовувати на фірмових
бланках товарах, при надані послуг, виконанні робіт та в інших випадках знак для товарів і послуг
Асоціації за умови попереднього отримання дозволу Президента Асоціації; передавати майно у
постійне або тимчасове користування Асоціації за договорами найму (оренди), лізингу,
безоплатного користування та іншими цивільно-правовими угодами; передавати майно у власність
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Асоціації.
Члени-учасники Асоціації зобов’язані: здійснити вступні внески у порядку, розмірах і способами,
що визначені у Статуті Асоціації та відповідних рішень Загальних Зборів; здійснювати періодичні
внески у порядку, розмірах і способами, що визначені у Статуті Асоціації та відповідних рішень
Загальних Зборів; дотримуватись положень Статуту і нормативних актів, прийнятих
(затверджених) Асоціацією, виконувати рішення Асоціації, прийняті у межах її повноважень,
визначених Статутом; брати участь у діяльності Асоціації; сумлінно сприяти досягненню цілей і
завдань Асоціації; надавати інформацію, необхідну для розв’язання питань, пов’язаних з
діяльністю Асоціації; не розголошувати конфіденційної інформації про діяльність Асоціації;
виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання щодо Асоціації; утримуватися
від будь-якої діяльності, яка може ускладнити розв’язання господарських завдань і завдати
майнової або іншої шкоди Асоціації.
Інформація щодо між групових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціна та загальний обсяг інформацією не володіємо.
Асоціація підприємств власників відомчого транспорту "Укрвідтранс"
Місцезнаходження: Україна,49000, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1.
Короткий опис діяльності Асоціація підприємств власників відомчого транспорту "Укрвідтранс".
Заснована 16 грудня 2003 року. Головною метою діяльності Асоціації є: Координація та
консолідація зусиль членів Асоціації для вирішення проблем професійної діяльності відомчого
транспорту, що являють спільний інтерес, без права втручання в їх виробничу і комерційну
діяльність та прийняття управлінських рішень.
Мотиви та строк участі емітента –с ціллю колективного захисту інтересів по питанням правового
урегулювання роботи залізничного транспорту. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з
2003 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника.
Учасники Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації; вносити
пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; вийти в установленому порядку з Асоціації;
одержувати інформацію про діяльність Асоціації та пояснення з питань,пов’язаних з діяльністю
Асоціації.
Учасники Асоціації зобов’язані вносити наступні майнові внески: вступні внески; членські внески;
цільові внески; інші внески, що необхідні для виконання статутних завдань Асоціації.
Інформація щодо між групових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціна та загальний обсяг інформацією не володіємо.
Всеукраїнська громадська організація Українська Асоціація якості
Місцезнаходження: Україна, 02002, м.Київ, вул. Микільського-Слобідська, буд. 6Д, офіс.
Короткий опис діяльності Всеукраїнська громадська організація Українська асоціація якості.
Заснована у 1989 році. Головною метою діяльності Асоціації формування громадської думки і
політики у сфері якості.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю отримувати на пільгових умовах комплекс
високопрофесійних послуг з метою формування позитивного іміджу й підвищенню
конкурентоспроможності на міжнародному рівні. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з
1996 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника.
Члени Асоціації мають право: брати участь у роботі керівних органів Асоціації; обирати і бути
обраними до органів, створених Асоціацією; брати участь у конференціях, семінарах та інших
заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Бюро Правління
або відповідним структурним підрозділом Асоціації, в межах своєї компетенції; користуватися
підтримкою Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку
може надати Асоціація, на умовах, затверджених Бюро Правління; одержувати методичну та
організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами Асоціації; обговорювати будьякі питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її
діяльності; одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації; публікувати свої
наукові праці на наукові статті у виданнях Асоціації на умовах, затверджених Бюро Правління;
вносити пропозиції про нагородження членів Асоціації; одержувати від Асоціації допомогу щодо
захисту своїх законних прав та інтересів на умовах затверджених Бюро Правління; вийти з
Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Статутом.
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Члени Асоціації зобов’язані: дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів
Асоціації та виконувати рішення Бюро Правління, інших органів Асоціації, які є обов’язковими
для членів Асоціації та відповідають чинному законодавству України; своєчасно сплачувати
членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням; брати активну участь у
досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності; не допускати дій,
що дискредитують Асоціацію; інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть
вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення Статуту; нести інші обов’язки,
передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "Інвестиційно-металургійний Союз"
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул.Паньківська, 11.
Короткий опис діяльності ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "Інвестиційнометалургійний Союз" створено 27.04.2004 року. Головною метою Консорціуму є інвестування
промислового і банківського капіталу у корпоративні права та виробничу діяльність промислових
підприємств металургійної і гірничо-металургійної галузі та отримання прибутку від цієї
діяльності. Також інвестування промислового і банківського капіталу в інші галузі промислового
виробництва, а також в такі об'єкти інвестиційної діяльності як будь-яке майно, цінні папери,
корпоративні права, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності,
інші об'єкти власності, майнові права.
Мотиви та строк участі емітента - ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є учасником консорціум з 2004 року.
Частка участі - 25,9 %.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Консорціуму.
Права та обов'язки емітента як учасника
Учасники Консорціуму мають право: приймати участь в управлінні справами Консорціуму в
порядку, встановленому Статутом; одержувати інформацію про діяльність Консорціуму (на
вимогу учасника Консорціум зобов’язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіт
про діяльність, протоколи Загальних зборів учасників); вийти із складу Консорціуму або здійснити
відчуження своєї частки іншим особам; брати участь у розподілі прибутків Консорціуму та
отримувати їх частку (дивіденди); мати інші права, передбачені Статутом та діючим
законодавством України.
Учасники Консорціуму зобов’язані: додержувати Статуту Консорціуму; виконувати рішення
Загальних зборів учасників, прийняті згідно з його компетенцією; вносити внески до Статутного
капіталу Консорціуму в розмірах, порядку, способами, передбаченими Статутом та Загальними
зборами учасників; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Консорціуму; нести інші обов’язки, якщо це передбачено актами законодавства України
та Статутом.
Реалізації продукції ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОМУ КОНСОРЦІУМУ "Інвестиційнометалургійний Союз" не відбувалось.
Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
Місцезнаходження: Україна, 03150, м.Київ-150, МСП, вул.Боженка, 11.
Короткий опис діяльності Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
створене у 1990 році з метою консолідації зусиль учених і виробничників, що працюють в галузі
неруйнівного контролю,обміну інформацією про тенденції розвитку неруйнівного контролю та
технічної діагностики, а також комплексного підвищення якості та надійності промислової
продукції та об'єктів. Обмін інформацією, комплексне підвищення якості і надійності промислової
продукції і об'єктів.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю комплексного підвищення якості та надійності
промислової продукції та об'єктів. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є колективним членом Товариства з
2001 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - колективний член Товариства.
Права та обов'язки емітента як учасника
Член Товариства має право: користуватись підтримкою Товариства в розширенні масштабів та
форм своєї діяльності; брати участь в роботі громадських і госпрозрахункових творчих об’єднань,
у зборах членів Товариства, засіданнях комісій та секцій, науково-технічних конференціях,
семінарах і нарадах, конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством; одержувати
допомогу в здійсненні своїх творчих ідей та пропозицій, підвищенні науково-технічної
кваліфікації, вивченні новітніх досягнень науки й техніки НКТД; обговорювати питання діяльності
Товариства і вносити пропозиції по вдосконаленню його роботи, звертатись до всіх органів
Товариства із заявами, пропозиціями та запитами; одержувати від Товариства інформацію про
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науково-технічні заходи, консультації, експертизи, висновки й рекомендації:публікувати у
виданнях Товариства свої роботи;обирати та бути обраним до всіх органів Товариства;
добровільно вийти з Товариства.
Член Товариства зобов’язаний: брати участь у роботі Товариства по здійсненню його завдань;
дотримуватись Статуту; сплачувати членські внески.
Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ».
Місцезнаходження Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Якова Самарського,5а.
Короткий опис діяльності Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу
України «ЕКОМЕТ» утворена відповідно до Законів України «Про підприємництво», «Про
підприємства України», «Про господарські товариства», «Про захист економічної конкуренції»,
інших актів чинного законодавства України, за рішенням засідання Ради директорів ВГО
«Металургпром» (протокол від 11.04.02 № 21) та за рішенням Установчих зборів засновників
(протокол Загальних зборів від 18.О6.02р. №1).
Основною метою діяльності Асоціації є: координація діяльності в галузі захисту навколишнього
середовища від скидів, викидів та відходів підприємств гірничо-металургійного комплексу
України (ГМК); формування галузевих принципів захисту навколишнього середовища від викидів;
сприяння впровадженню державних та міжнародних стандартів системи управління навколишнім
середовищем ДСТУІSO-14000; методологічне забезпечення підприємств із питань захисту
навколишнього середовища; вирішення проблем захисту навколишнього середовища від скидів,
викидів та відходів, що мають місце в діяльності членів Асоціації, в тому числі за допомогою
третейського суду; інформаційне обслуговування виробників та споживачів із питань захисту
навколишнього середовища від викидів; правовий захист законних прав та інтересів членів
Асоціації.
Основними напрямками діяльності Асоціації є: наукове обґрунтування, розробка, та проведення
єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту навколишнього середовища від діяльності
підприємств ГМК; координації діяльності в межах ГМК.
Мотиви та строк участі емітента – с ціллю вирішення проблем захисту навколишнього середовища
від скидів, викидів та відходів. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" є учасником Асоціації з 2007 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.
Права та обов'язки емітента як учасника
Член Асоціації має право: знайомитись зі Статутом Асоціації; обирати та бути обраним до органів
Ради Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; мати інформацію про стан
свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у
Асоціації згідно з порядком, визначеним Статутом.
Член Асоціації зобов’язаний: своєчасно сплачувати членські внески; суми внесків, форми та
порядок їх внесення регулюються Положенням про членство у Асоціації, що затверджується
Радою Асоціації; брати участь у роботі Асоціації; виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних
зборів, Ради Асоціації та Дирекції; своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації.
Об'єднання підприємств "Металургпром".
Місцезнаходження: Україна, 49000, м.Дніпропетровськ, площа Леніна, 1.
Короткий опис діяльності: Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром", створене
18.01.95 року. На засіданні Ради директорів Об'єднання (протокол № 32 від 23.05.06р.) була
прийнята нова редакція Уставу Об'єднання. З 23.06.06р. Виробничо-господарське об'єднання
"Металургпром" перейменовано в Об'єднання підприємств "Металургпром". Мета діяльності представництво та захист інтересів підприємств-учасників, створення найбільш сприятливих умов
господарювання, узгодження інтересів учасників у ринкових умовах. Задоволення поточних
потреб народного господарства в металопродукції на основі раціонального використовування
виробничих потужностей учасників об'єднання; оптимальне розміщення на підприємствах
державного замовлення, контракту і міжвідомчих ухвал і координація їх виконання; сприяння в
рішенні питань інвестиційної і науково-технічної діяльності по створенню нових
високоефективних технологій і т.п.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю представництва та захисту інтересів комбінату,
створенню найбільш сприятливих умов господарювання, узгодженню інтересів комбінату у
ринкових умовах. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Об'єднання з 2000 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Об’єднання.
Права та обов'язки емітента як учасника
Учасники Об’єднання мають право: приймати участь в керівництві справами Об’єднання при
прийнятті будь-якого рішення, пов’язаного з діяльністю Об’єднання; отримувати будь-яку
63

інформацію про діяльність Об’єднання.
Учасник Об’єднання зобов’язаний: дотримуватись положень установчих документів та внутрішніх
нормативних актів Об’єднання; своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески у
розмірі і порядку, затвердженими Радою директорів Об’єднання; надавати Об’єднанню
інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю; не розголошувати
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала йому відомою у зв’язку з участю в
Об’єднанні.
Донецька торговельно-промислова палата
Місцезнаходження: Україна, 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ 19 ПАРТЗ'ЇЗДУ,
будинок 48-А.
Короткий опис діяльності Донецька торгово-промислова палата була заснована 04.04.95р.
Головними видами діяльності є посередницькі послуги, реклама, виставки, зовнішньоекономічна
діяльність та маркетингові консультації.
Мотиви та строк участі емітента – з ціллю отримання послуг, пов’язаних з діяльністю по
забезпеченню збиту продукції. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Донецької торговопромислової палата та торгово-промислової палати України з 1998 року.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - дійсний член
Права та обов'язки емітента як учасника
Член Палати має право: брати участь з правом вирішального голосу у роботі Конференцій,
обирати в порядку, встановленому Президією Палати, делегатів на Конференцію Палати, а в
порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на
з’їзд Торгово-промислової палати України; обирати и бути обраним до керівних органів Палати, а
також Торгово-промислової палати України; виносити на розгляд Конференції, Ради, Президії
Палати, а також З’їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції по
питанням, що входять у сферу діяльності відповідної Палати і Торгово-промислової палати
України; отримувати у Палаті і Торгово-промисловій палаті України допомогу у вирішенні питань,
що входять у сферу їх діяльності. Користуватися послугами Палати і торгово-промислової палати
України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними
органами і які входять у сферу їх діяльності.
Члени Палати зобов’язані: активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати; сплачувати
вступні та щорічні членські внески; здійснювати свою діяльність на принципах поваги до
партнера, сумлінності і відповідно до вимог чинного законодавства.
Асоціація "ДОНЕЦЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ МЕТАЛЕВОГО
БРУХТУ""ДАМБ"
Місцезнаходження: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Пушкіна, будинок 32, кімната
№3.
Короткий опис діяльності: асоціацію "ДОНЕЦЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ТА
СПОЖИВАЧІВ МЕТАЛЕВОГО БРУХТУ""ДАМБ" (код ЄДРПОУ 31132867) зареєстровано
13.09.2000 року. Основним видом діяльності є консультування з питань комерційної діяльності й
керування (код за КВЕД 70.22).
Мотиви та строк участі емітента: з метою посилення економічного співробітництва і взаємодії на
довгострокових засадах між підприємствами щодо операцій з металевим брухтом, створення
сприятливих умов для розвитку діяльності щодо операцій з металевим брухтом, сприяння в
рішенні завдань по забезпеченню сировиною металургійної галузі. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є
членом асоціації "ДОНЕЦЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ МЕТАЛЕВОГО
БРУХТУ""ДАМБ" з 10.08.2014 року. На участь Товариства в асоціації надано дозвіл Рішенням
Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №131 від 02.07.2014 р.
Права та обов'язки емітента як учасника:
Член асоціації має право: брати участь в організації й реалізації проектів асоціації; користуватись
підтримкою та сприянням асоціації при захисті своїх прав та інтересів; на пільгових умовах
отримувати консультації, приймати участь в семінарах, конференціях і ділових зустрічах, що
проводяться асоціацією, одержувати інформаційні, науково-методичні матеріали та літературу,
створені або придбані за рахунок асоціації; бути членом Ради асоціації.
Члени асоціації зобов’язані: дотримуватись положень чинного законодавства та установчого
договору, виконувати рішення керівних органів асоціації; надавати асоціації інформацію,
необхідну для реалізації цілей асоціації; сприяти асоціації в здійсненні нею своєї діяльності;
надавати асоціації довідково-інформаційні дані, що не відносяться до категорії комерційної
таємниці.
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ»
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Місцезнаходження: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, буд.117.
Короткий опис діяльності: ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ» (код за
ЄДРПОУ 38939123, надалі – Спілка) зареєстровано 17.10.2013 року. Цілями діяльності Спілки є
задоволення суспільних, соціальних та інших інтересів, пов’язаних з соціально-економічним
розвитком та охороною, збереженням та захистом навколишнього середовища, інформування
населення про стан довкілля та його екологічна просвіта, сприяння розвитку природоохоронної
справи, проведення діяльності по вирішенню екологічних та соціально-економічних проблем.
Мотиви та строк участі емітента: сприяння розробці та здійсненню програм, проектів та ініціатив,
спрямованих на соціально-економічний розвиток та розвиток природоохоронної справи, захисту
екологічних та соціально-економічних прав, сприяння запобіганню забрудненню довкілля та
проведення досліджень з актуальних екологічних та соціально-економічних проблем,
налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля
тощо. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» є членом спілки з моменту її утворення (Товариству було надано
дозвіл на участь у створенні громадського об’єднання ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЗЕЛЕНИЙ
ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ» відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №89 від
22 серпня 2013 року) та державної реєстрації Спілки з 17.10.2013 року.
Права та обов'язки емітента як учасника:
Члени Спілки мають право:
- брати участь в обговоренні та прийняті рішень з усіх питань діяльності Спілки;
- обирати й бути обраними до керівних органів Спілки;
- отримувати інформацію про діяльність Спілки та її керівні органи;
- бути членом інших громадських об’єднань, мета й діяльність яких не суперечить меті (цілям)
Спілки;
- оскаржувати рішення. Дії чи бездіяльність керівних органів Спілки;
- вносити добровільні внески у Спілку;
- мати доступ до фінансових та інших звітів Спілки;
- добровільно припиняти членство у Спілці.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та статутом Спілки.
Члени Спілки зобов’язані:
- дотримуватись положень статуту та виконувати рішення керівних органів Спілки, прийняті в
межах їх компетенції;
- брати участь у діяльності Спілки у міру своїх можливостей, а в разі обрання до керівних органів виконувати покладені на них обов’язки;
- сприяти здійсненню завдань Спілки;
- повідомляти Директора Спілки про вихід за 20 днів до виходу;
- дотримуватися визначених Спілкою принципів, поважати права й інтереси інших членів Спілки.
У звітному періоді ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не отримувало інформації про припинення участі в
об'єднанні підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами,
при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами,
організаціями.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій.
Пропозиції щодо реорганізації ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з боку третіх осіб у звітному 2014 році не
надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
Метод нарахування амортизації
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно з термінами
корисної служби, встановленим технічним персоналом Компанії.
Використання прямолінійного методу передбачає, що економічні вигоди від використання
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основного засобу розподіляються рівномірно в кожен період нарахування амортизації.
Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення
активу в експлуатацію.
На об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація у
розмірі 100% у момент їх введення в експлуатацію.
Метод оцінки вартості запасів
Запаси визнаються Компанією, якщо вони належать їй і:
- існує велика можливість отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;
- вартість може бути достовірно оцінена.
Запаси в обов'язковому порядку повинні оцінюватися по найменшій з двох величин:
- Собівартості;
- Чистій ціні продажу.
Собівартість запасів включає усі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати,
понесені для того, щоб доставити запаси до місця їх справжнього знаходження і стану.
Компанія при вибутті запасів використовує метод середньозваженої вартості.
При використанні середньозваженого методу, вартість одиниці запасів визначається як
середньозважена від вартості аналогічних взаємозамінних запасів на початок періоду і вартості
придбання або виробництва цих запасів упродовж періоду.
Компанія використовує один і той же метод оцінки для усіх одиниць запасів, які мають однакове
призначення і однакові умови використання.
Облік знецінення запасів
Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваною, якщо ціна на ці запаси зменшилася у
зв'язку з їх ушкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін.
Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваною, якщо збільшилися можливі
витрати на завершення або на здійснення продажу.
У цих випадках Компанія робить знецінення неліквідних, неходових і застарілих запасів до чистої
ціни продажу на дату складання фінансової звітності. Відповідне зменшення вартості запасів
відбувається як нарахування резерву на товарно-матеріальні запаси.
Знецінення запасів здійснюється у кожному звітному періоді. У випадку якщо обставини, що
викликали уцінку запасів нижче собівартості, більше не існують, резерв на знецінення списується.
Метод обліку і оцінки вартості фінансових інвестицій
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі та початково
визнаються за собівартістю..
Інвестиції в капітал компаній, які не є дочірніми компаніями, і не враховуються по методу участі в
капіталі, можуть враховуватися за собівартістю, якщо справедливу вартість інвестиції неможливо
достовірно визначити.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких
емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент:
1) Чавун передільний і ливарний;
2) Сталь (вуглецева, низьколегована і легована, низькокремениста; рядових марок, конструкційна,
для котлів і посудин, що працюють під тиском; стійка до корозійного розтріскування; для мосто- і
суднобудування, для прокату підвищеної міцності, для труб, покращеної зварюваності і
холодостійкості, для армування залізобетонних конструкцій, для виготовлення емальованої
хімічної апаратури);
3) Заготовка для подальшого переділу:
- квадратна гарячекатана завдовжки 6000-12000 мм шириною 100-200 мм і завтовшки 100-200 мм;
- прямокутна безперервнолита (сляби) довжиною 5-12 метрів, шириною 1250-2100 мм і завтовшки
220-270 мм;
4) Товстолистовий прокат з вуглецевих, низьколегованих і легованих марок сталі, завтовшки 6-200
мм (зокрема: лист - 6-50,8 мм, плита >50,8-200 мм), шириною 1500-3200 мм і завдовжки 600024400 мм різного призначення: для суднобудування, важкого, енергетичного і спеціального
машинобудування, мостобудування, для котлів і посудин, що працюють під тиском, для
виготовлення труб великого діаметру магістральних газо- і нафтопроводів, глибоководних споруд,
ін.;
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5) Сортовий і фасонний прокат - кутики, балки і швелери різних типорозмірів, штаба, заготовка
кругла і квадратна, а також спеціальні профілі;
6) Рейки магістральні залізничні термооброблені широкої, нормальної і вузької колії типів Р50,
Р65, S49, ОР50, ОР65, UІC60;
7) Рейкові скріплення - підкладки для дерев'яних і бетонних шпал, костильного і роздільного
скріплень, накладки для рейок Р50, UІC60 і Р65;
8) Кулі молольні діаметром від 40 до 120 мм;
9) Продукція з металургійних шлаків - шлак доменний гранульований, шлак подрібнюваний
доменний фракцією 0-400 мм для дорожнього будівництва і ГТС, суміш щебенево-піщана
фракцією 0-40 мм, пісок, шлак зварювальний, щебінь зі шлаку конвертерного фракцією 0-10, 10120, 120-250 мм, щебінь з доменного шлаку для виробництва мінвати, щебінь фракцією 0-60 мм,
шлак конвертерний, ламань вогнетривів (магнезійних, шамотних, мулітокорундових), ін.;
10) Продукція коксохімічного виробництва - кокс доменний, горішок коксовий, дрібняк коксовий,
газ коксовий, амонію сульфат, бензол сирий кам’яновугільний, смола кам’яновугільна, сірка
технічна газова, розчин відпрацьований поглинальний;
11) Вапно ИС-1;
12) Побічна продукція цехів комбінату - рідкий аргон, рідкий азот, рідкий кисень, криптоноксенонова і неоно-гелієва суміші, борошно вапняне, ін..
Обсяг реалізованої продукції (стр.2000 ф.2) за основними видами продукції (товари, роботи,
послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу з початку року
(2014р.):
1) Реалізація неперервно литих слябів:
- у натуральній формі 1 943 тис. тн.,
- сума виручки – 10 378 519 тис. грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 46,35%,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн без ПДВ) – 5 342.
2) Реалізація листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі:
- у натуральній формі 786 тис. тн.,
- сума виручки – 5 759 217 тис. грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 25,72% ,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн без ПДВ) – 7 332.
3) Реалізація сортового та фасонного прокату (в т.ч. кулі та деталі для залізничних колій):
- у натуральній формі 465 тис. тн.,
- сума виручки – 3 579 280 тис. грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 15,98%,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн без ПДВ) – 7 702.
Інформація про загальну суму експорту, виходячи з країни призначення товару з початку року
(2014р.):
Загальна сума експорту складає 10 448 248 тис. грн.
Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 46,66 %.
Інформація про основні країни, де реалізовувалась продукція емітента з початку року (2014р.):
Обсяг реалізації у відсотках до всієї реалізованої продукції: в Україні склав 53,34 %.
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) за основними видами продукції:
1) Обсяг виробництва неперервно литих слябів (включаючи товарні сляби та сляби для
подальшого виробництва листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та
легованої сталі):
- у натуральному виразі 2 963 тис. тн.;
- у грошовому виразі 15 514 321 тис. грн.
2) Обсяг виробництва листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої
сталі:
- у натуральному виразі – 812 тис. тн.;
- у грошовому виразі – 5 800 829 тис. грн.
3) Обсяг виробництва сортового та фасонного прокату (в т.ч. кулі та деталі для залізничних колій):
- у натуральному виразі – 467 тис. тн.;
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- у грошовому виразі – 3 331 770 тис. грн.
Основними споживаючими галузями і підприємствами продукції комбінату є: трубопрокатні
заводи (виробництво труб великого діаметру для нафто- і газопроводів), заводи з перекату
заготовок, транспорт (оновлення залізниць), машинобудівна, суднобудівна і вагонобудівна галузі,
будівництво, гірничодобувна галузь (використання куль мелючих). Вся продукція, вироблена
емітентом, має високий попит на освоєних ринках металопродукції, а довготривалі партнерські
відносини з рядом компаній, що представляють основні металоспоживні галузі, забезпечують
стабільність об'ємів споживання продукції, і, у результаті, перспективність подальшого її
виробництва і збуту.
Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту.
Основний ринок збуту продукції емітента - внутрішній ринок. Обсяг реалізації у відсотках до всієї
реалізованої продукції в Україні склав 51,4%.
Другим за обсягами продажів, близько 20%, у 2014 р був Європейський ринок. Близько 9%
продукції було реалізовано на ринку Російської Федерації.
Основними клієнтами емітента в 2014 р були:
1) METІNVEST ІNTERNATІONAL S.A. – продано 37,8 %, у відсотках до всієї реалізованої
продукції в 2014 р.
2) ТОВ "МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА" – продано 13 ,23 %, у відсотках до всієї реалізованої продукції в
2014 р.
3) ПАТ "Північний ГЗК" – продано 11,28% у відсотках до всієї реалізованої продукції в 2014 р.
4) ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"– продано 11,23% у відсотках до всієї реалізованої продукції в
2014 р.
Основні ризики в діяльності емітента:
Конкурентоспроможність:
Емітент знаходиться в жорсткому конкурентному середовищі в сегменті основних видів продукції
(сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. Світовий ринок металопродукції
знаходиться під тиском економічної і політичної нестабільності в Європі, країнах Близького
Сходу. Темпи зростання споживання сталі сповільнюються. При цьому посилюється конкурентна
боротьба виробників, особливо за свої внутрішні ринки (Італія, Східна Європа, США), що змушує
канали збуту продукції комбінату в певних випадках переходити до тактики цінової конкуренції. У
нормальних умовах ринку конкурентна перевага досягається довгостроковим клієнтським
сервісом, продуктовим портфелем підприємства і ціновими інструментами, особливо в сегменті
продукції низького переділу (сляб).
Комерційні ризики, - тобто загроза виникнення ситуації, коли несприятлива зміна зовнішнього
середовища, цінової кон'юнктури ринків, динаміки попиту, виходу на ринок нових гравців і
конкурентів, може мати несприятливий вплив на фінансові показники продажів і діяльність
компанії в цілому. При цьому, найбільш істотними ризиками для компанії є ризики несприятливої
зміни цін і скорочення попиту на напівфабрикати з боку споживачів. З метою мінімізації даних
ризиків, компанія проводить відповідну стратегію продажів, спрямовану на укладення
довгострокових угод з ключовими клієнтами, що забезпечує більшу частину виручки. Крім того,
стратегія продажів спрямована на диверсифікацію географічних ринків збуту і забезпечення
стійкої клієнтської бази.
Рівень ризиків, пов'язаних з виходом нових гравців на внутрішній ринок, служба продажу оцінює
як низький. У середньостроковій перспективі (3-5 років) на території України не плануються до
введення нові металургійні заводи (greenfіeld). Зростання пропозиції прокату може бути досягнуто
за рахунок розширення існуючих потужностей та їх модернізації, проте дані проекти не повинні
вчинити істотного впливу на співвідношення попиту та пропозиції на внутрішньому ринку.
В цілому, рівень управління комерційними ризиками (система аналізу ринків збуту продукції,
довгострокові контракти і відносини з ключовими клієнтами та ін..) дозволяє частково їх
мінімізувати та / або забезпечити їх моніторинг.
Структура продажів за видами продукції, за винятком сегмента товарних напівфабрикатів, є
досить диверсифікованою. Комбінат володіє унікальним товстолистовим станом «3600», що
дозволяє виробляти широкий спектр г / к листового прокату, включаючи штрипсові марки сталі,
які відповідають міжнародним стандартам і мають широку географію продажів. Також, продукція
сортопрокатного виробництва - швелера, балки, спеціальні профілі для вагонобудування, гірничометалургійної промисловості та ін. користуються підвищеним попитом на внутрішньому ринку,
країнах СНД і РФ. В цілому, структура продажів листовий і сортовий продукції досить
диверсифікована за географічною і продуктовою ознакою, що дозволяє стабільно завантажувати
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виробничі потужності цехів комбінату.
Інформація про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.
Вся продукція емітента реалізується на локальних та зарубіжних ринках через збутову мережу
ТОВ «Метінвест Холдинг»
Підприємства Групи Метінвест виробляють широкий перелік продукції: від металургійної
сировини (доменний кокс, залізорудний концентрат, окатиші) і широкого сортаменту продукції
коксохімічних підприємств - до високоякісного металопрокату і труб.
Група Метінвест експортує значну частину своєї продукції більш ніж 1000 споживачів у 75 країнах
світу за допомогою розвинутої міжнародної збутової мережі, що покриває більшість ключових
регіональних сегментів ринку.
Metіnvest Іnternatіonal SA
Metіnvest Іnternatіonal SA-знаходиться в Женеві (Швейцарія) і є міжнародним каналом збуту Групи
Метінвест. Відповідає за експортні продажі напівфабрикатів і готової металопродукції
підприємств Групи Метінвест та інших компаній за межами України (крім країн СНД). Компанія
має в своєму розпорядженні представництвами та агентствами в 12 країнах світу, які входять у
глобальну мережу продажів і охоплюють всі регіони світового ринку. Зокрема, представництва
компанії розташовані в Стамбулі (Туреччина), Бейруті (Ліван), Пекіні (Китай), Оппеано (Італія),
Санто-Домінго (Домініканська Республіка), Белграді (Сербія), Вільнюсі (Литва), Сінгапурі, Тунісі,
в ОАЕ (Дубаї), а також через уповноважених агентів у Санто-Домінго (Домініканська Республіка) і
Торонто (Канада).
"Метінвест-Україна"
"Метінвест-Україна" - оптовий канал збуту Групи Метінвест. Компанія займається збутом
продукції під брендом МЕТІНВЕСТ ® на ринках України та країн СНД вагонними нормами.
Основними споживачами «Метінвест-Україна» є провідні підприємства важкого
машинобудування, суднобудування, вагонобудування, гірничо-металургійного комплексу,
метизної, трубної та вугільної галузей, а також національні залізниці Україні та СНД - це більше
260 підприємств на внутрішньому ринку і понад 140 підприємств країн ближнього зарубіжжя
Метінвест-СМЦ
"Метінвест-СМЦ" (мережа сервісних металоцентрів) - роздрібний канал збуту служби продажів
Групи Метінвест в Україну. Компанія займається збутом продукції підприємств Групи Метінвест
та інших підприємств України і країн СНД. На даний момент в мережі Метінвест-СМЦ входять 17
металоцентрів у м. Київ, Донецьк, Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Кременчук, Кривий
Ріг, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький та ІваноФранківськ. Сортамент продукції включає понад 1000 позицій.
Метінвест Євразія
ТОВ «Метінвест Євразія» - оптовий і роздрібний канал збуту Групи Метінвест у Російській
Федерації. Компанія займається збутом продукції МК «Азовсталь», Єнакіївського металургійного
заводу, і інших металургійних комбінатів на російському ринку через мережу філій, розташованих
в Центральному, Південному, Північно-Кавказькому і Північно-Західному округах РФ.
Інформація про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін.
Основні види споживчої сировини та матеріалів для потреб комбінату – кокс, аглоруда, агломерат,
залізорудний концентрат, окатки, вогнетривкі матеріали, феросплави, залізо-стальний брухт,
природний та доменний гази, електрична енергія, мазут та інше.
Основними постачальниками сировини та матеріалів на комбінат є підприємства гірничнометалургійного комплексу на підставі прямих договорів.
Кокс доменний - ПАТ «Авдіївський КХЗ» м. Авдіївка (Україна)
Динаміка цін у січені, лютому, березні 2014 році (базова ціна грн. без урахування приплат/знижок,
залізничного тарифу, ПДВ):
Місяць 2014р.// Кокс/грн.
Січень // 1 622,58 / 1 782,40;
Лютий // 1 635,60 / 1 809,60;
Березень // 1 880,00;
Динаміка цін з квітня по грудень 2014 році (базова ціна Ресурсів становить постійний еквівалент
протягом місяця в доларах США за тонну сухої ваги без урахування ПДВ у національній валюті
України за курсом НБУ, що діє на дату відвантаження Ресурсів станом на 15-00 звітних діб.)
Місяць 2014р.// Кокс/ USD
Квітень // 181,00;
Травень // 178,00;
Червень // 178,00;
Серпень// 198,00;
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Вересень// 220,00 / 240,00;
Жовтень// 220,00;
Листопад// 220,00;
Грудень// 200,00.
Загальна кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, які займають
більш 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 2014року – 4.
За видами сировини:
Найменування матеріалу/ Найменування виробника (країна)
Залізорудні окатки - ПАТ "ПівнГЗК" м. Кривий Ріг (Україна);
Концентрат залізорудний- ПАТ "ІнГЗК", ПАТ "ПівнГЗК" м. 111Кривий Ріг (Україна);
Агломерат – ПАТ «ММК імені Ілліча» м. Маріуполь (Україна).
Динаміка цін на основну сировину у 2014 році (базова ціна грн. без урахування приплат/знижок,
залізничного тарифу, ПДВ):
Окатки(ПівнГЗК)
Місяць// грн.
Січень// 972,73;
Лютий// 972,73; 1040,51;
Березень// 1156,12; 1247,40;
Квітень// 1281,92; 1392,43; 1254,29;
Травень// 1276,40; 1298,50;
Червень// 1298,50; 1309,55;
Липень// 1154,81; 1169,55;
Серпень// 1287,49;
Жовтень// 1177,35;
Листопад// 1187,35; 1311,91; 1421,91; 1381,91; 1361;
Грудень // 1409,18; 1428,28; 1433,73.
Залізорудний концентрат (ПівнГЗК)
Місяць// грн.
Січень// 772,41;
Березень// 918,04; 990,52;
Квітень// 994,66; 1080,40; 973,22;
Травень// 990,37;
Червень// 1007,52; 1016,09;
Липень// 854,68; 865,59;
Серпень// 964,81;
Вересень// 964,93;
Жовтень// 857,10;
Листопад// 990,75; 857,10; 864,33; 1006,07; 1035,07; 955,07;
Грудень // 988,15; 1010,31; 1006,07.
Залізорудний концентрат (ІнГЗК)
Місяць// грн.
Лютий// 813,62;
Серпень// 933,69;
Вересень// 946,47; 979,47;
Жовтень// 856,98.
Агломерат
Місяць// грн.
Січень// 915,00;
Лютий // 874,00;
Березень// 936,00;
Квітень// 889,00; 936,00;
Травень// 1073,00;
Червень// 1065,00;
Липень// 976,00;
Серпень// 970,00;
Вересень// 1162,00;
Жовтень // 1081,00;
Листопад // 1117,00;
Грудень // 1349,00.
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В цілому на кінець 2014 року ціна на сировину збільшилась: окатки (ПіпнГЗК) на 47,4%;
залізорудний концентрат (ПівнГЗК) на 30,8%; агломерат на 47,44%.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку.
В умовах світового падіння попиту на металопродукцію емітент був вимушений знижувати обсяги
виробництва.
Впродовж 2014 року на комбінаті розроблялися та впроваджувалися удосконалені технологічні
процеси з метою підвищення рівня якості продукції, що випускається, а також підвищення її
конкурентоспроможності на внутрішньому та світових ринках.
Існуючий рівень технічного оснащення конвертерного цеху комбінату (системи автоматичного
відсічення шлаку фірми "Sіemens" на конвертерах, дві установки позапічної обробки сталі "ківшпіч" фірми "VAІ", двопозиційна установка ковшового вакуумування фірми "VAІ") дозволяє
виробляти сляби з високими вимогами за вмістом шкідливих домішок та неметалевих включень,
широким діапазоном за змістом легуючих елементів (V, Mo, Tі, Nb і т.д.). У 2014 році у
конвертерному цеху освоєно виробництво товарних слябів різних геометричних розмірів із 6
нових марок сталі відповідно до вимог замовників (ринок ЄС, країни Азії).
У 2014 році успішно освоєно виробництво 47 нових видів товстолистового прокату (нові марки
сталі, нові товщини, листопрокатна продукція з підвищеними вимогами до механічних
властивостей, в тому числі із сталей, стійких до сірководню, розширення використання технології
термомеханічної прокатки та ін.) за різною нормативною документацією та вимогами замовника.
У 2014 році вироблено та відвантажено замовникові пробні партії нових видів у сортовому
переділі:
- рейки рудничні типу Р-34.
- розроблено новий хімічний склад марки сталі К4 для виробництва куль з підвищеною
зносостійкістю діаметром 40 мм.
Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента.
Комбінат «Азовсталь» знаходиться в жорсткому конкурентному середовищі в сегменті основних
видів продукції (сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. В звітному періоді
посилилась конкурентна боротьба виробників, особливо за свої внутрішні ринки (Італія, Східна
Європа, США), що змушує збутові канали продукції емітента в певних випадках переходити до
тактики цінової конкуренції. У нормальних умовах ринку конкурентна перевага досягається
довгостроковим клієнтським сервісом, продуктовим портфелем підприємства та ціновими
інструментами, особливо в сегменті продукції низького переділу (сляб).
Основні конкуренти на ринках збуту:
1. Череповецький МК (Росія, Северсталь) лист.
2. Нижньотагільський МК (Росія, Євраз) рейки, сляби.
3. ЗСМК (Росія, Євраз) сляби.
3. Новолипецький МК (НЛМК): сляби.
4. Череповецький МК (Северсталь): сляби.
5. Duferco (Італія, Duferco): лист.
6. Dunaferr (Угорщина, ІСД): лист.
7. Vіtkovіce (Чехія, Євраз): лист.
8. Severstal North Amerіca (США, Северсталь): лист.
9. Palіnі e Bertolі (Італія, Євраз): лист.
10. Marcegaglіa (Італія, Marcegaglіa): лист.
Перспективні плани розвитку емітента.
Результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів
з причин зміни попиту на ринку металопродукції, зростання цін на сировину та паливноенергетичні ресурси, економічний та політичний стан в країні, можливими змінами податкового
законодавства та інших факторів зовнішнього середовища.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.
Загальна кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, які займають
більш 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 2014 року – 4:
Залізорудні окатки - ВАТ "ПівнГЗК" м. Кривий Ріг (Україна);
Агломерат - ПАТ «ММК ім. Іл`іча»;
Концентрат залізорудний- ПАТ "ІнГЗК", ВАТ "ПівнГЗК" м. Кривий Ріг (Україна);
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Кокс доменний - ПАТ «Авдіївський КХЗ» м. Авдіївка (Україна)
Протягом 2014 року зміни ціни на вищевказані види сировини більше 50% не було. Всі вказані
основні види сировини закуповуються в Україні.
Інформація про основні країни, де реалізовувалась продукція емітента в 2014 р.
Обсяг реалізації у відсотках до всієї реалізованої продукції:
в Україні склав 51,4%;
в Італії – 17,7 %.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
За останні п`ять років ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було придбано/переведено з категорії «капітальні
інвестиції» активів (основних засобів) на загальну суму 2 845 351 тис. грн., а саме:
у 2010 році придбано активів на суму 313 359 тис. грн.
у 2011 році придбано активів на суму 551 050 тис. грн.
у 2012 році придбано активів на суму 1 097 938 тис. грн.
у 2013 році придбано активів на суму 379 783 тис. грн.
у 2014 році придбано активів на суму 503 221 тис. грн.
Загальна сума відчужених активів (основних засобів) в період з 2010-2014 роки, виходячи з
первісної вартості активів, склала 340 372 тис. грн.
Загальна величина зносу цих активів склала 128 830 тис. грн.
Сума залишкової вартості відчужених активів за останні п`ять років склала 211 542 тис. грн.
У 2010 році первісної вартості відчужених активів – 13 458 тис. грн. величина зносу 3 224 тис. грн,
залишкова вартість активів склала 10 234 тис. грн.
У 2011 році первісної вартості відчужених активів – 155 055 тис. грн. величина зносу 57 626 тис.
грн., залишкова вартість активів склала 97 429 тис. грн.
У 2012 році первісної вартості відчужених активів – 42 500 тис. грн. величина зносу 28 110 тис.
грн., залишкова вартість активів склала 14 390 тис. грн.
У 2013 році первісної вартості відчужених активів – 106 162 тис. грн. величина зносу 27 864 тис.
грн., залишкова вартість активів склала 78 298 тис. грн.
У 2014 році первісної вартості відчужених активів – 23 197 тис. грн. величина зносу 12 006 тис.
грн., залишкова вартість активів склала 11 191 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2014 р. становить 20 197 222 тис. грн.
Основні засоби виробничого призначення становлять 20 188 955 тис. грн.
Основні засоби невиробничого призначення становлять 8 267 тис. грн.
Інформація про основні відчуження активів:
У 2010 р.:
Вибуло за рік основних засобів на суму 13 458 тис. грн., у т.ч.:
- по групі будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 4 382 тис. грн.;
- по групі машини та обладнання – 7 685 тис. грн.;
- по групі транспортні засоби - 739 тис. грн.;
- по групі інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 99 тис. грн.;
- по групі багаторічні насадження – 0 тис. грн.;
- по групі інші основні засоби - 0 тис. грн.;
- по групі бібліотечні фонди - 2 тис. грн.;
- по групі малоцінні необоротні матеріальні активи - 551 тис. грн.
У 2011 р.:
Вибуло за рік основних засобів на суму 155 055 тис. грн., у т.ч.:
- по групі будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 5 965 тис. грн.;
- по групі машини та обладнання – 37 877 тис. грн.;
- по групі транспортні засоби - 110 228 тис. грн.;
- по групі інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 177 тис. грн.;
- по групі багаторічні насадження – 1 тис. грн.;
- по групі інші основні засоби - 0 тис. грн.;
- по групі бібліотечні фонди - 3 тис. грн.;
- по групі малоцінні необоротні матеріальні активи - 804тис. грн.
У 2012 р.:
Вибуло за рік основних засобів на суму 42 500 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 6 520 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 35 696 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 284 тис. грн.
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У 2013 р.:
Вибуло за рік основних засобів на суму 106 162 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 18 547 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 76 336 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 11 279 тис. грн.
У 2014 р.:
Вибуло за рік основних засобів на суму 23 197 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 4 067 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 7 373 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 11 757 тис. грн.
Інформація про основні придбання/переведення з категорії «капітальні інвестиції» активів:
У 2010 р.:
Надійшло за рік основних засобів на суму 313 359 тис. грн., у т.ч.:
- по групі будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 32 959 тис. грн.;
- по групі машини та обладнання – 271 425 тис. грн.;
- по групі транспортні засоби – 7 492 тис. грн.;
- по групі інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 579 тис. грн.;
- по групі бібліотечні фонди - 4 тис. грн.;
- по групі малоцінні необоротні матеріальні активи – 900 тис. грн.
У 2011 р.:
Надійшло за рік основних засобів на суму 551 050 тис. грн., у т.ч.:
- по групі будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 49 680 тис. грн.;
- по групі машини та обладнання – 493 830 тис. грн.;
- по групі транспортні засоби – 3 514 тис. грн.;
- по групі інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 1 056 тис. грн.;
- по групі бібліотечні фонди - 0 тис. грн.;
- по групі інші основні засоби – 75 тис. грн.;
- по групі малоцінні необоротні матеріальні активи – 2 895 тис. грн.
У 2012 р.:
Надійшло/ переведено з категорії «капітальні інвестиції» за рік основних засобів на суму 1 097 938
тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 274 200 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 803 315 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 20 423 тис. грн.
У 2013 р.:
Надійшло/ переведено з категорії «капітальні інвестиції» за рік основних засобів на суму 379 783
тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 63 778 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 304 299 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 11 706 тис. грн.
У 2014 р.:
Надійшло/ переведено з категорії «капітальні інвестиції» за рік основних засобів на суму 503 221
тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 81 774 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 390 661 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 30 786 тис. грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між
емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного
боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з
іншого боку.
Договір №20/130 от 30.12.2014г.
Дата укладення: з 01.01.2014г.
Термін дії: до 31.03.15 г.
Сторони договору: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та ООО «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ».
Предмет договору: відшкодування витрат з організації харчування працівників.
Сума за договором: 812 760 грн. з НДС – 20 %.
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підстава укладання та методика ціноутворення: рішення Тендерного комітету.
Договір № 0103/11420/665
Дата укладення: 27.05.2014
Термін дії: до 31.12.2015
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ"
Предмет договору: реалізація пластикових перепусток та послуги на продовження терміну дії
перепусток
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх додаткових угод
Підстава укладення: реалізація перепусток та надання послуг
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється на підставі калькуціі собівартості
виготовлення перепусток та надання послуг
Договір було підписано у звітному періоді.
Договір № 103141/01.
Дата укладення: 29.08.2014.
Термін дії: до 31.12.2014.
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metіnvest Іnternatіonal S.A.».
Предмет договору: договір на поставку металопродукції.
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції.
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження форма П3А.
Договір було підписано у звітному періоді.
Договір № 012/14-13.
Дата укладення: 29.10.2014.
Термін дії: до 30.09.2016.
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metіnvest Іnternatіonal S.A.»
Предмет договору: договір на поставку сульфату амонія.
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація сульфату амонія.
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження форма П3А.
Договір було підписано у звітному періоді.
Договір: № 06/600-69
Дата укладання: 03.01.2014р
Термін дії: до 31.12.2014р
Сторони договору: Продавець – ТОВ «ФІРМІ МАРІТА», Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля спецодягу
Сума договору складається з суми специфікації: 18 736 886,92 грн без ПДВ.
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у
специфікації.
Договір: № 088М-19/342
Дата укладання: 03.01.2014р
Термін дії: до 31.03.2015р
Сторони договору: Продавець –ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», Покупець – ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля механічного устаткування
Сума договору складається з суми специфікацій: 100 562 760,44 грн без ПДВ.
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у
специфікації.
Договір: № 415/14/604
Дата укладання: 14.05.2014р.
Термін дії: до 30.04.2015р.
Сторони договору: Продавець –ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», Покупець – ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля мастильних матеріалів
Сума договору складається з суми всіх специфікацій: 168 433,76 грн. без ПДВ.
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у кожній
специфікації.
Договір: № MІSA-AZOV 04-14
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Дата укладання: 14.08.2014р
Термін дії: до 31.12.2015р
Сторони договору: Продавець – Metіnvest Іnternatіonal S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля вугільного концентрату
Сума договору складається з суми всіх специфікацій: 101 732 313,50 USD (або 1 109 872 920,325
грн.)
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у кожній
специфікації.
Договір: № MІSA-AZOV 05-14
Дата укладання: 14.09.2014р
Термін дії: до 31.12.2014р
Сторони договору: Продавець – Metіnvest Іnternatіonal S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля коксівного вугілля
Сума договору складається з суми всіх специфікацій: 5 535 000,00 USD (або 59 732 253,225 грн.)
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у кожній
специфікації.
Договір: № 088М-298/820
Дата укладання: 06.11.2014р
Термін дії: до 31.12.2015р
Сторони договору: Продавець –ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», Покупець – ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля механічного устаткування
Сума договору складається з суми специфікацій: 6 623 964,33 грн без ПДВ.
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у
специфікації.
Договір: № 089/17/14
Дата укладання: 10.11.2014р
Термін дії: до 31.12.2015р
Сторони договору: Продавець – Metіnvest Іnternatіonal S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля вогнетривких матеріалів
Сума договору складається з суми специфікації: 6 479 087,59 USD (або 95 917 870,48 грн.)
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у
специфікації.
Договір: № 089LS-02/509
Дата укладання: 10.11.2014р
Термін дії: до 31.12.2015р
Сторони договору: Продавець – Metіnvest Іnternatіonal S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля феросплавів
Сума договору складається з суми специфікації: 20 211 890,00 USD (або 229 221 367,24 грн.)
Підстава укладання та методика ціноутворення: тендер, контрактні ціни узгоджуються у
специфікації.
Договір № 1416/0823/713
Дата укладення: 03.07.2014 р.
Термін дії: до 03.07.2015 р.
Сторони договору: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ» та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ".
Предмет договору: виконання робіт з ремонту електродвигунів на об'єкті: "Капітальний ремонт 2го розряду ДП-4".
Сума за договором: 721 560,37 грн. з ПДВ (з урахуванням д/у № 1 від 03.12.2014 р. та д/у № 2 від
08.12.2014 р.).
Підстава укладення та методика ціноутворення: договір укладено на підставі тендерного
протоколу.
Станом на 01.01.2015 р. ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" виконано роботи та підписано обома
сторонами акти виконаних робіт на суму 413 012,56 грн. з ПДВ.
Інформація про операції з афілійованими особами ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2014
року:
Емітент взаємодіє з афілійованими особами на підставі укладених договорів. Обсяги операцій з
афілійованими особами:
1. METІNVEST B.V.:
- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має
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істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- сума закупівель за 2014р. – 102 495,61 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 102 495,61 грн.
2. «Metіnvest Іnternatіonal S.A.»:
- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, яка володіє від 10 та
більше відсотками акцій емітента:
- сума продажів з урахуванням продажів по договорам, по яким комбінат виступає комісіонером за
2014 р. – 14 362 150 078,36 грн.;
- аванси отримані станом на 31.12.2014р. – 4 425 638,20 грн.;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 2 942 539 700,93 грн.;
- надходження грошових коштів за 2014р. – 12 490 885 748,98 грн.;
- сума закупівель за 2014р. – 2 599 854 972,88 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 2 457 973 475,28 грн.;
- оплата за 2014р. – 393 957 032,49 грн.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МАРІТА»
- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має
істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- сума продажів за 2014р. – 19 406,24 грн.;
- аванси отримані станом на 31.12.2014р. – 0,00 грн.;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 0,00 грн.;
- надходження грошових коштів за 2014р. – 79 441,95 грн.;
- сума закупівель за 2014р. – 15 309 541,07 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 4 371 308,40 грн.;
- оплата за 2014р. – 17 388 744,29 грн.
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ – МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має
істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- аванси отримані станом на 31.12.2014р. – 859,60 грн.;
- сума продажів з ПДВ за 2014р. – 58 148 082,25 грн.;
- надходження грошових коштів за 2014р. – 86 164 318,56 грн.;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 3 829 160,86 грн.;
- сума закупівель за 2014р. – 200 377 462,05 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. – 132 814 135,74 грн.;
- оплата за 2014р. – 102 240 974,03 грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них.
Договір №2501-0 від 25.12.2012 оренда приміщення спорт комплексу по вул. Ломізова, 1, вартість
за актом приймання-передачі від 25.12.2012 склала 2 336 260,00 грн.
Договір № 118/102 від 01.01.2013 оренда спортивного комплексу по Ломізова, 1, вартість за актом
приймання-передачі від 01.01.2013 склала 3 381 343,00 грн.
Договір № с 7-06/11жд від 01.06.2011 суборенда 20 залізничних вантажних вагонів (рухомий
склад), вартість за актом приймання-передачі від 01.06.2011 склала 4 800 000,00 грн.
Договір №118/296 від 01.04.2010р. оренда автомобілю "NІVA 21230 CHEVROLET", вартість за
актом приймання-передачі від 01.04.2010 р. склала 132 320 грн.
Договір № 494/2000-8179 від 18.07.2000 № оренда приміщення по пров. Банний, 2, вартість за
актом приймання-передачі від 18.07.2000 р. склала 2 009 920,00 грн.
Договір № 11-002751 от 13.05.2011 оренда автомобілю "TOYOTA LANDCRUІSER", вартість за
актом приймання-передачі від 13.05.2011р. склала 444 651,76 грн.
Договір № 118/156 от 23.06.2014 оренда біотуалетів, вартість за актом приймання-передачі від
23.06.2014р. склала 125 400,00 грн.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання.
Назва переділу/продукції/% використання виробничих потужностей:
Виробництво коксу валового 6% вологості – 87,9%
Виробництво чавуну – 54,4%
Виробництво конвертерної сталі – 67,9%
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Виробництво безперевнолитої заготовки – 63,0%
Виробництво злитків із конверторної сталі – 100%
Виробництво прокату сортового:
- рейкобалковий стан 800 – 28,8%
- великосортний стан 650 – 60,9%
Виробництво товстолистового прокату,
Стан 3600 – 76,6%
Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.
Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька обл., м.
Маріуполь, вул. Лепорського, буд.1.
Комісія з введення основних засобів встановлює терміни корисного використання на підставі
термінів, визначених технічною документацією на такі об'єкти.
Встановлювані технічними фахівцями терміни корисної служби об'єктів основних засобів,
амортизацію на які вирішено нараховувати прямолінійним методом, не можуть перевищувати такі
граничні терміни корисної служби основних засобів:
Групи ОЗ по П(С) БО// Групи ОЗ по МСФЗ// Термін корисної служби
Земельні ділянки/ Земельні ділянки/не амортизуються;
Будівлі, споруди і передавальні пристрої/Будівлі/60 років;
Будівлі, споруди і передавальні пристрої/Споруди/60 років;
Будівлі, споруди і передавальні пристрої/Об'єкти благоустрою території/15 років;
Будівлі, споруди і передавальні пристрої/Інженерні комунікації/15 років;
Будівлі, споруди і передавальні пристрої/Передавальні пристрої і механізми/10 років;
Машини і устаткування/Машини і устаткування основного виробництва/35 років;
Машини і устаткування/Машини і устаткування допоміжних цехів/35 років;
Машини і устаткування/Устаткування і засоби зв'язку/5 років;
Машини і устаткування/Офісна техніка/5 років;
Машини і устаткування/Інформаційні системи і персональні комп'ютери/4 роки;
Транспортні засоби/Транспортні засоби – ж/д/10 років;
Транспортні засоби/Транспортні засоби – авто/10 років;
Транспортні засоби/Транспортні засоби – водний/10 років;
Транспортні засоби/Автомобілі спільного призначення/5 років;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/Офісні меблі і пристосування/7 років;
Основні засоби соціальної сфери/не амортизуються;
Робоча і продуктивна худоба/Інші основні засоби/10 років;
Багатолітні насадження/Інші основні засоби/10 років;
Інші основні засоби/Інші основні засоби/10 років.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства.
Питання, пов'язані з понад нормативним скиданням забруднюючих речовин в Азовське море,
понад нормативними викидами в атмосферне повітря і пред'явлення за це комбінату претензій
Державної Азовської морської экоінспекцієй.
Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей
після її завершення.
У 2014 році продовжено реалізацію Програми капітальних інвестицій комбінату, фінансування
інвестиційних проектів та капітальних ремонтів у 2014 році склало 78,09 млн. дол.
Фінансування проектів, спрямованих на забезпечення умов охорони праці та промислової безпеки
у 2014 р. склало 0,24 млн. дол.
Фінансування проектів, спрямованих на зниження екологічного навантаження та дотримання
вимог законодавства України в галузі екології у 2014 р. склало 0,49 млн. дол.
Реалізовувалися проекти та проводилися капітальні ремонти, спрямовані на підтримку існуючих
виробничих потужностей. На дані проекти у 2014 році було витрачено 27,3 млн. дол., в т. ч.:
- 2,45 млн. дол. – на виготовлення та збірку корпусу конвертера № 2, заміна корпусу конвертера
намічена на 2015 р.;
? 0,22 млн. дол. – на демонтаж, транспортування та монтаж портального крану на території цеху
морських перевезень;
? 23,3 млн. дол. було витрачено на капітальні ремонти існуючого обладнання.
У 2014 році комбінат продовжив реалізацію проектів, спрямованих на зниження витрат,
підвищення якості та збільшення обсягів виробництва. Фінансування даних проектів склало 1,34
млн. дол., в т. ч.:
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- у 2014 році виконувалася підготовка до заміни газопальникового обладнання на обертової печі
№2 вапняно-обжигового цеху. Бюджет проекту 0,32 млн. дол.;
- 0,29 млн. дол. – на модернізацію системи КВПіА методичної печі № 3 великосортного цеху;
Основний напрямок інвестування у 2014 р. – реалізація стратегічних проектів, спрямованих на
розвиток комбінату з установкою аспіраційних систем, що відповідають сучасним вимогам з
викидів:
- заміна турбоповітродувної машини № 3 теплоелектроцентралі. Виконання демонтажних та
монтажних робіт в обсязі 2,94 млн. дол.;
- виконання розширеного ремонту ДП № 4. Сума витрат на реалізацію проекту у 2014 р. склала
42,7 млн. дол.;
- реконструкція машини безперервного лиття заготовок № 3 конвертерного цеху. Виконання
проектних робіт 0,93 млн. дол.;
- будівництво установки для вдування пиловугільного палива (ПВП) у горн доменних печей.
Завершення проектних робіт та прийняття позитивного рішення щодо подальшої реалізації
проекту. Вартість проектних робіт склала 0,57 млн. дол.;
- реконструкція цеху сіркоочищення для забезпечення очищення сірководню менше 0,5 г/нм3.
Виконання проектних робіт 0,26 млн. дол.;
- реконструкція рейкобалкового Вартість проектних робіт склала 0,4 млн. долл.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента.
Зниження попиту на ринку металопродукції, зростання цін на сировину та паливно-енергетичні
ресурси, економічний та політичний стан в країні, бойові дії на Донбасі та пов'язані з цим
проблеми логістичного забезпечення підприємства, можливі зміни податкового законодавства,
вплив падіння курсу національної валюти на підвищення цін на ресурси імпортного виробництва.
Крім того, для комбінату, як підприємства металургійної галузі, в теперішній час гострими
залишаються питання, пов’язані із захистом навколишнього природного середовища, питання
працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями.
Обмеження виробництва із-за недостатнього забезпечення сировиною і складності з
відвантаженням продукції внаслідок проведення АТО на сході України.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттевий.
У своїй діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керується діючим законодавством та актами органів
державної влади.
Діючи законодавчі та економічні обмеження суттєво не впливають на діяльність емітента з питань
збуту продукції.
Ризик виникнення обмежень можливий за умови значного росту продажів на висококонкурентні
ринки (європейський ринок, ринок РФ). Саме тому, в ході реалізації продукції емітента збутова
мережа ТОВ «Метінвест Холдинг» вдається до самообмежувальніх заходів з метою недопущення
виникнення ризиків законодавчих чи економічних обмежень.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства;
У звітному періоді (2014р.) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було сплачено штрафів у розмірі 3 902 тис.
грн., з них:
за рішенням суду та за договорами 3 748 тис. грн.;
за брудні вагони 7 тис. грн.;
за невиконання плану перевезень 61 тис. грн.;
за пошкодження вагонів 71 тис. грн.;
телеграфний збір за зміну плану перевезення 14 тис. грн.;
по іншим податкам та зборам 1 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів, робочого капіталу
достатньо для поточних потреб.
Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента:
- відміна обов’язкового продажу валюти,
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- покращення умов фінансування підприємств банківською системою (зниження ефективної
відсоткової ставки, збільшення періоду фінансування, розвиток факторингу та інше).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;
Станом на 31 грудня 2014 року Компанія мала договірні зобов’язання по капітальних витратах на
виробниче та інше обладнання у сумі 429 284 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 288 178
тисяч гривень). Компанія вже виділила необхідні ресурси для виконання цих зобов'язань.
Керівництво Компанії вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для
виконання цих та аналогічних зобов'язань.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому);
У 2015 році планується наступний обсяг виробництва основних видів промислової продукції:
- Чавун – 2 941,8 тис. тонн;
- Сталь – 3 398,4 тис. тонн;
- Прокат – 3 378,8 тис. тонн.
У 2015 році буде продовжена реалізація заходів, спрямованих на зниження негативного впливу
комбінату на природне довкілля за допомогою скорочення рівня викидів, зменшення
енергоспоживання, збільшення обсягу утилізації відходів. Програма охоплює увесь спектр впливу
металургійного підприємства на природне довкілля, включаючи вплив на атмосферне повітря і
водні ресурси.
Емітентом передбачається завершення розширеного ремонту 2-го розряду доменної печі №4 і
тощо.
З метою поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції, освоєння нових
видів продукції в 2015 році на комбінаті плануються реалізувати удосконалення технології
виробництва товстолистового прокату різного призначення, в тому числі високоміцного прокату
для газонафтопровідних труб великого діаметру різних категорій міцності в різних товщинах, а
також труб стійких до водневої і сірководневої корозії, розробка технології та освоєння
виробництва нових видів прокатної продукції для машинобудування, гірничодобувної
промисловості, виробництва труб великого діаметру, нових марок конвертерної сталі для
виробництва товарних безперервнолитих слябів, розробка та впровадження комплексу заходів,
спрямованих на зниження матеріало- та енергоємності виробництва чавуну, сталі та готового
прокату.
ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЛАНИ
Проектом Програми капітальних інвестицій на 2015 рік передбачається фінансування
інвестиційних проектів та капітальних ремонтів у розмірі 104,9 млн. дол. за наступними
напрямками:
Стратегічні проекти. Проекти, спрямовані на розвиток комбінату в стратегічно важливих галузях
виробництва. Фінансування у 2015 р. передбачається у розмірі 55,4 млн. дол., в т.ч. передбачається
завершення реалізації проекту виконання розширеного ремонту ДП № 4 (передбачуване
фінансування у 2015 р. 12,4 млн. дол.), завершення реалізації проекту із заміни ТПД № 3
(передбачуване фінансування у 2015 р. 3,9 млн. дол.). А також планується виконання проектних
робіт в рамках реалізації стратегічних інвестиційних проектів (передбачуване фінансування у 2015
р. 9,7 млн. дол);
Безперервні поліпшення. Проекти, спрямовані на безперервні поліпшення та оптимізацію
виробничих процесів з метою зниження витрат виробництва. Фінансування у 2015 р.
передбачається в розмірі 0,8 млн. дол. Завершення проектів заплановано на 2015 р.;
Проекти відповідності. Реалізація проектів спрямована на забезпечення безпечних умов праці,
дотримання вимог, передбачених законодавством України, а також на зниження техногенного
навантаження та поліпшення екології. Фінансування у 2015 р. передбачається у розмірі 1,4 млн.
дол.;
Проекти підтримання. Реалізація проектів спрямована на підтримку існуючих виробничих
потужностей, забезпечення стабільної роботи основного обладнання та проведення капітальних
ремонтів. Загальна сума фінансування проектів підтримання передбачається у розмірі 46,83 млн.
дол., в т. ч. капітальні ремонти – 33,93 млн. дол. Завершення проектів заплановано на 2015 - 2016
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роки.
ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ
Проектом Програми капітальних інвестицій на 2015 р. заплановано продовження реалізації
Технологічної стратегії з метою досягнення цільових показників виробництва в довгостроковій
перспективі. У 2015 році передбачається фінансування стратегічних інвестиційних проектів у
розмірі 55,4 млн. дол., а саме:
• Розширений ремонт ДП-4. Передбачає завершення розширеного ремонту 2-го розряду доменної
печі № 2. Фінансування у 2015 р передбачається у розмірі 12,4 млн. дол. Завершення робіт за
проектом передбачається у 2015 році;
• Заміна ТПД № 3. Передбачає заміну турбоповітродувного агрегату № 3 з метою збільшення
обсягу доменного дуття та збільшення тиску під колошником доменної печі. Фінансування у 2015
р. передбачається в розмірі 3,85 млн. дол. Завершення робіт за проектом передбачається у 2015
році;
• Будівництво установки з відсіву дрібниці ЗРС. Реалізація проекту дозволить знизити кількість
дрібниці у агломераті та котунах, що, в свою чергу, підвищить продуктивність доменної печі та
знизить витрати коксу. У 2015 році передбачається продовження розробки проектної документації,
фінансування – 1,42 млн. дол.
• Будівництво установки для вдування ПВП. Реалізація проекту дозволить скоротити собівартість
чавуну за рахунок зниження витрат на паливо (природний газ і кокс) за допомогою приготування
та вдування пиловугільного палива. У 2015 році передбачається активна фаза постачання
обладнання та будівництва. Фінансування за проектом – 29,45 млн. дол.
• Реконструкція РБЦ. Реалізація проекту передбачає проведення реконструкції рейкобалкового
цеху з метою освоєння нового сортаменту та скорочення собівартості виробництва сорту та рейки.
У 2015 році передбачається розробка проектної документації. Фінансування за проектом – 5,2 млн.
дол.
• Реконструкція МБЛЗ № 3 (у блюмову). Реалізація проекту передбачає проведення реконструкції
МБЛЗ №3 з переобладнанням МБЛЗ із слябової у блюмову. У 2014 році передбачається розробка
проектної документації. Фінансування за проектом – 2,4 млн. дол.
• Реконструкція цеху сіркоочищення для забезпечення очищення від сірководню менше 0,5 г/нм3.
У 2014 році передбачається проведення концептуального опрацювання проекту, фінансування –
0,26 млн. дол.
• Будівництво сухих газоочисток доменного газу на ДП № 2, 3, 4, 5, 6. У 2014 році передбачається
завершення концептуального опрацювання проекту та виконання проектних робіт, фінансування –
0,28 млн. дол.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік.
З метою підвищення рівня якості продукції, що випускається, та підвищення її
конкурентоспроможності на внутрішньому та світових ринках, вдосконалення діючих та розробки
нових технологічних процесів, економії матеріальних та сировинних ресурсів відповідно до
затвердженого бюджету із залученням сторонніх науково-дослідних організацій у 2014 році на
комбінаті проводилося 23 науково-дослідні роботи, у тому числі 9 робот за перехідними
договорами попередніх років та 14 робіт за договорами, укладеними у 2014 році.
Загальна освоєна у 2014 році сума фінансування за НДР склала 4,323 млн. грн.
У 2014 році відповідно до календарних планів завершено виконання 17 НДР.
Основна частина науково-дослідних робіт, що виконувалися в звітному періоді, була спрямована
на освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції та розширення ринків збуту,
підвищення якості продукції, що випускається.
Продовжувалися НДР з вдосконалення технології виробництва високоміцного товстолистового
прокату на стані 3600 із застосуванням прискореного охолодження на установці "SMS-Demag", в
тому числі було виконано дослідження та рекомендовано хімічний склад сталей для газопровідних
труб великого діаметру категорій міцності до L450/Х65 включно з показниками водневої стійкості
та сірководневої стійкості під напругою. На основі результатів дослідно-промислового
випробування виробництва листового прокату товщиною 15,9, 19,1 та 22,23 мм розроблено
рекомендації з хімічного складу та технології КППО листів категорії міцності Х80 з різними
варіантами вимог до механічних властивостей. Розроблено технологію та проведено
технологічний супровід виробництва на стані 3600 листового прокату товщиною 19,1 мм із
економно-легованої трубної сталі категорій міцності Х65М PSL2 і Х70 М PSL2 до вимог за
механічними властивостями відповідно до замовлень та ін.
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Також впроваджено розробки з технологічної доцільності переходу вироблення СВП із сталі
Ст5пс на виробництво цих профілів з низьколегованої сталі марки 20Г2АФпс, розроблено технічні
умови на профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок зі сталі марки 20Г2АФ, на
підставі яких впроваджено серійне виробництво продукції.
Виконано комплекс науково-дослідних робіт з впровадження промислової технології виробництва
коксу металургійного, які забезпечили поліпшення показників реакційної здатності та міцності
коксу після реакції за CRІ на 3-5 % та за CSR на 5-7% з урахуванням компонентів сировинної бази
КХВ ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та відповідно до вимог ТУ ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", а
також для вугілля, перспективного для включення в нею, здійснено розробку вимог до
властивостей шихти та параметрів коксування для умов експлуатації коксових батарей та якості
коксу; розробка складів шихти, що забезпечують необхідні властивості коксу та нормальну
експлуатацію коксових батарей.
Впродовж звітного року було завершено експлуатаційні випробування рейок типу Р65 в комплексі
з деталями рейкових скріплень та рейок остряковых типу ОР65 з киснево-конвертерної сталі на
дослідних ділянках залізниць України. Отримані відомості про експлуатаційну стійкість рейок
типу Р65, стикових накладок та підкладок роздільного скріплення, а також технологічні
рекомендації можуть бути використані ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" для визначення напрямку
подальшого вдосконалення технології виробництва рейок та рейкових скріплень.
Ряд науково-дослідних робіт був спрямований на зниження енергоємності та матеріаломісткості
виробництва, у тому числі за рахунок зміни конструкції устаткування.
Було виконано розробку, дослідно-промислове випробування та впровадження комплексу
технічних рішень, спрямованих на зростання теплової ефективності конвертерного процесу, які
забезпечили зниження кількості додувок, поліпшення процесу формування шлаку, зниження угару
металу "в дим" та "в шлак", підвищення стійкості футеровки конвертера,зниження кількості
додувок та проміжного скачування шлаку, питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів
на виплавку сталі, зниження питомих витрат металевої шихти (чавун + лом) на 1,5 кг/т сталі,
питомих витрат магнезіальних флюсів на обслуговування футеровки конвертера на 2 - 4 кг/т сталі.
З метою підвищення рівня якості слябової заготовки та оптимального використання
шлакоутворюючих сумішей було продовжено роботи з впровадження процесу механізованої
подачі шлакоутворюючих сумішей у кристалізатор МБЛЗ №5, що забезпечує підвищення якості
заготовки за рахунок покращення умов формування її поверхні. За результатами промислового
випробування запропонованої системи механізованої подачі ШУС, економія витрат ШУС на 15%
за рахунок більш рівномірного розподілу порошкоподібних або гранульованих матеріалів на
дзеркалі металу в кристалізаторі.
З метою підвищення надійності та ефективності системи електрозабезпечення комбінату виконано
розробку комплексу заходів щодо зниження витрат електроенергії за рахунок використання
наявних резервів електричної потужності існуючого обладнання ТЕЦ.
Для виконання НДР залучалися фахівці ДВНЗ "ПДТУ", НВО "ДОНІКС", ДП "ВХІН", ГП
"ДонВУГІ", ФДУП "ЦНДІ Чермет ім. І.П. Бардіна", ДП "УкрНТЦ "ЕНЕРГОСТАЛЬ", SMS Sіemag
Aktіengesellschaft.
Інформація стосовно судових справ, стороною в яких виступає ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (дата
відкриття, сторони, зміст і розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду) станом на 31.12.2014 року.
У 2014 році відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10
або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
Фінансово-економічні показники роботи ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за 2012-2014рр.:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (форма 2):
2012 звітний рік 22 790,0 млн. грн.;
2013 звітний рік 20 882,3 млн. грн.;
2014 звітний рік 22 390,3 млн. грн.
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Фінансовий результат прибуток/збиток від звичайної діяльності до оподаткування:
2012 звітний рік -3 194,1 млн. грн. (збиток);
2013 звітний рік -2 359,8 млн. грн. (збиток);
2014 звітний рік 857,2 млн. грн. (прибуток).
Чистий прибуток/збиток:
2012 звітний рік -2 695,4 млн. грн. (збиток);
2013 звітний рік -2 513,1 млн. грн. (збиток);
2014 звітний рік 915,9 млн. грн. (прибуток).
Станом на 31.12.2014р.
Статут ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (діюча редакція) зареєстрований 22.04.2014 року №
12741050028000396.
Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 1 972 965 тис. грн. з них акціонерний
капітал складає 1 051 000 000,00 грн. поділений на 4 204 000 000 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, крім того коригування відповідно до МСБО 29 складає 921
965 127,00 грн.
Додатково до інформації "Відомості про цінні папери емітента":
У звітному періоді торгівля цінними паперами товариства на зовнішніх ринках емітентом не
здійснювалась.
1) На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
здійснюється на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», з якою було укладено відповідний договір від
11.08.1999 року про підтримання лістингу. Станом на 31.12.2014 р. прості іменні акції ПАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) бездокументарної форми
існування перебували у Котирувальному Списку
ПФТС 2-го рівня лістингу.
Протягом 1 кварталу 2014 року: найвища ціна на акції 0,8111 грн./акція; найнижча ціна – 0,5710
грн./акція; середня ціна–0,6458 грн./акція. Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» у 1 кв.2014р. – 1107692,55 грн. Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 1 кв. 2014р. біржового контракту склав
0,6741 грн./акція. Ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 1 кв. 2014р.
біржового контракту склала 2833916400 грн.
Протягом 2 кварталу 2014 року: найвища ціна на акції 0,7930 грн./акція; найнижча ціна – 0,6790
грн./акція; середня ціна–0,7367 грн./акція. Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» у 2 кв.2014р. – 1,15 млн.грн. Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
станом на день укладання останнього у 2 кв. 2014р. біржового контракту склав 0,7843 грн./акція.
Ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 2 кв. 2014р. біржового контракту
склала 3,3 млрд. грн.
Протягом 3 кварталу 2014 року: найвища ціна на акції 0,9250 грн./акція; найнижча ціна – 0,5870
грн./акція; середня ціна– 0,7895 грн./акція. Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» у 3 кв.2014р. – 1,32 млн.грн. Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
станом на день укладання останнього у 3 кв. 2014р. біржового контракту склав 0,6595 грн./акція.
Ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 3 кв. 2014р. біржового контракту
склала 2,8 млрд. грн.
Найвища ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 4 кварталу 2014 року – 0,82 грн./акція,
протягом 2014 року – 0,925 грн./акція. Найнижча ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом
4 кварталу 2014 року – 0,5167 грн./акція, протягом 2014 року – 0,5167 грн./акція. Середня ціна на
акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 4 кварталу 2014 року – 0,70 грн./акція, , протягом 2014
року – 0,72 грн./акція.
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2014р. – 4,96 млн.грн.
Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у
2014р. біржового контракту склав 0,706 грн./акція. Ринкова капіталізація станом на день укладання
останнього у 2014р. біржового контракту склала 3,0 млрд. грн.
2) На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
здійснюється на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», з якою укладено відповідний договір від
20.02.2013 року про підтримання лістингу. Станом на 31.12.2013 року прості іменні акції ПАТ
"МК "АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST) бездокументарної форми існування
перебували у Котирувальному Списку 2 рівня Біржового списку ПАТ «Українська біржа».
Інформація про найвищу, найнижчу і середню ціни акцій за безадресними угодами укладеними
протягом 1 кварталу 2014 року: найвища ціна - 0,84 грн, найнижча -0,55 грн.; середня – 0,68 грн.
Загальний обсяг угод протягом 1 кв. 2014р. – 20434869,41 грн.; ЦП – 32918256 шт.; кількість угод3606. Ринкова капіталізація акцій станом на 31.03.2014р. – 2858720000,00 грн.
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Інформація про найвищу, найнижчу і середню ціни акцій за безадресними угодами укладеними
протягом 2 кварталу 2014 року: найвища ціна - 0,83 грн, найнижча -0,648 грн.; середня – 0,7503
грн. Загальний обсяг угод протягом 2 кв. 2014р. – 18208588,20 грн.; ЦП – 27004407 шт.; кількість
угод- 4263. Ринкова капіталізація акцій станом на 27.06.2014р. – 3291732000 грн.
Інформація про найвищу, найнижчу і середню ціни акцій за безадресними угодами укладеними
протягом 3 кварталу 2014 року: найвища ціна - 0,948 грн, найнижча -0,585 грн.; середня – 0,77 грн.
Загальний обсяг угод протягом 3 кв. 2014р. – 17620859,38 грн.; ЦП – 23855637 шт.; кількість угод5824 шт.. Ринкова капіталізація акцій станом на 30.09.2014р. – 2749416000 грн.
Інформація про найвищу, найнижчу і середню ціни акцій за безадресними угодами укладеними
протягом 4 кварталу 2014 року: найвища ціна – 0,826 грн, найнижча -0,0,611грн.; середня – 0,7032
грн.
Загальний обсяг контрактів протягом 2014 року – 86656376,27 грн.; ЦП (шт.)– 129064894 шт.;
кількість угод- 20264 (шт.).
Ринкова капіталізація акцій станом на 31.12.2014р. – 3131980000 грн.
Статут ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (діюча редакція) зареєстрований 22.04.2014 року №
12741050028000396.
Станом на 01.01.2014 р. на рахунку емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» було 5 098 824 штук
простих іменних акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», які були викуплені у акціонерів товариства у
період з 07.06.2013 р. по 22.08.2013 р. Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні
товариства» обов'язковий викуп акцій здійснювався за ринковою вартістю, визначеною в порядку,
встановленому статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства» та що була затверджена
рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №70 від 12.04.2013 р. у розмірі 0,6325 грн.
(шістдесят три цілих двадцять п’ять сотих копійок) за одну просту іменну акцію ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ».
Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №113 від 20.03.2014 року було надано
дозвіл Товариству на продаж раніше викуплених акцій.
19.05.2014 року у відповідності з укладеним договором купівлі-продажу цінних паперів з рахунку
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в депозитарії ПАТ «НДУ» було списано раніше викуплені акції у
кількості 5 098 824 штук простих іменних акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Протягом звітного періоду угоди щодо викупу власних простих іменних акцій ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» не укладалися.
Станом на 31.12.2014р. на рахунку емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» власних акцій ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» не має.
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XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

10492243

20188955

0

0

10492243

20188955

будівлі та
споруди

3973653

6636683

0

0

3973653

6636683

машини та
обладнання

6264300

13122977

0

0

6264300

13122977

транспортні
засоби

245569

416750

0

0

245569

416750

інші

8721

12545

0

0

8721

12545

2. Невиробничого
призначення:

1111

8267

0

0

1111

8267

будівлі та
споруди

239

7375

0

0

239

7375

машини та
обладнання

872

892

0

0

872

892

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

10493354

20197222

0

0

10493354

20197222

Усього

Опис Чиста балансова вартість основних засобів становить:
На 31 грудня 2013 року 10 493 354 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 3 973 892 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 6 265 172 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 254 290 тис. грн.
На 31 грудня 2014 року 20 197 222 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 6 644 058 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 13 123 869 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 429 295 тис. грн.
Первісна або переоцінена вартість основних засобів становить:
На 31 грудня 2013 року 11 608 201 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 4 249 299 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 7 016 130 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 342 772 тис. грн.
На 31 грудня 2014 року 20 220 650 тис. грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 6 644 058 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 13 123 869тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 452 723 тис. грн.
Всі основні засоби, при постановці на баланс, оцінюються за їх первинною вартістю. У
подальшому основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за мінусом
подальшого зносу та резерву знецінення. Справедлива вартість основана на результатах
оцінки, проведеної зовнішніми незалежними оцінювачами.
Амортизація в бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом, по якому
річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на термін
корисного використання основних засобів. При нарахуванні амортизації прямолінійним
способом ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля.
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Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт
основних засобів став придатним для корисного використання.
Рух основних засобів на протязі звітного 2014 року характеризувався наступними
показниками:
Усього надійшло/переведено з категорії «капітальні інвестиції» основних засобів на протязі
звітного 2014 року на суму 503 221 тис. грн. (за первісною вартістю) у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 81 774 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 390 661 тис. грн.;
по групі Інші основні засоби на суму 30 786 тис. грн.
Вибуло основних засобів на протязі звітного 2014 року усього на суму 23 197 тис. грн. (за
первісною вартістю) у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 4 067 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 7 373 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 11 757 тис. грн.
Знос основних засобів за 2014 рік складає 931 373 тис.грн., у т.ч.:
- по групі Будівлі і споруди на суму 206 798 тис. грн.;
- по групі Виробниче обладнання на суму 676 848 тис. грн.;
- по групі Інші основні засоби на суму 47 727 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має основних засобів, які
перебувають в заставі.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

20401144

11294933

Статутний капітал
(тис. грн.)

1051000

1051000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1051000

1051000

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004 року) і НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердженого наказом №73 от 07.02.2013р. із змінами і
доповненнями.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів –
Довгострокові зобов’язання і забезпечення – Поточні зобов’язання і забезпечення –
Доходи майбутніх періодів.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів (20 401 144 тис. грн.) більше скоригованого
зареєстрованого (пайового) капіталу (1 051 000 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті
155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає
величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

4330

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами

85

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
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

25432

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

18040064

X

X

Усього зобов'язань

X

18069826

X

X

Опис:

Поточні зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 15 243 206 тис.
грн.
Довгострокові зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 2 826 620
тис. грн.
До складу інших зобов'язань входять:
*Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 984
258 тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 1 471 719 тис.
грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 17 546 тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 37 553 тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 781 083 тис. грн.;
*Пенсійні зобов'язання 1 154 968 тис. грн.;
*Інші поточні зобов'язання 1 921 285 тис. грн.;
*Відстрочені податкові зобов'язання 1 671 652 тис. грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

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

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Неперервнолиті сляби
(вкл.товар.сляби та
сляби для
подаль.виробництва
лист.гар. і
холоднокат.виробів

2963

15514321

57.66

1943

10378519

46.35

2

Листові гарячекатані і
холоднокатані вироби
з нелегованої та
легованої сталі

812

5800829

21.56

786

5759217

25.72

86

Сортовий та фасонний
прокат (в т. в. кулі та
деталі для
залізничних колій)

3

467

3331770

12.38

465

3579280

15.98

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

88.8

2

Витрати на оплату праці і відрахування на
соціальні заходи

4.7

3

Амортизація

4.2

4

Інші витрати

2.3

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

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

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

Вид інформації

1

2

3

06.03.2014

06.03.2014

Інформація про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

01.04.2014

02.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

14.04.2014

14.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
відповідальністю Аудиторська фірма
«УКРВОСТОКАУДИТ»
19348835
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
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0025 26.01.2001
П № 000019 12.02.2013 04.11.2015

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2014
безумовно-позитивна

XVІ. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
відповідальністю Аудиторська фірма
«УКРВОСТОКАУДИТ»
19348835
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

№ 25 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

- П № 000019 12.02.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» станом на
31 грудня 2014 року
Адресат:
Звіт незалежного аудитора призначається для Керівництва та Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» , фінансовий звіт якого
перевіря¬ється і може бути викорис¬таний для подання до Національної комісії з цінних папе¬рів та фондового
ринку при розкритті інформації емітентом.
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Опис перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ», до складу якої входить:
- форма № 1 „Баланс” (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.,
- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” (за прямим методом) за 2014 р.,
- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2014 р.,
- форма (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2014 р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ» несе відповідальність за cкладання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помил¬ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського
обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми
активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який
було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для
отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення
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податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені
викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх
розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової
політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання
фінансової звітності.
Підчас аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для
висловлення нашої думки.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Підстави для висловлення аудиторської думки
Складання аудиторського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора».
Ми надали безумовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, який
закінчився 31.12.2014 року.
Загальний висновок аудитора .
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №
229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності».
Концептуальною основою фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» є концептуальна основа загального призначення, яка
відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з
принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту
фінансової звітності.
На думку Аудитора, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» станом на
31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, звіт
про власний капітал за 2014 рік,а також інші Примітки до цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий
рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та
його прибутковість у майбутньому.
Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі
продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Генеральний директор
ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»
сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію
сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати України №115 від 31.10.2002 р. до 04.11.2016 р.
02 березня 2015 р. Г.В.Сочинська
Україна, 83017, м. Київ,
вул. Мельникова, буд. 12
-
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
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Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачергові збори акціонерів протягом останніх трьох років не
скликались.

Ні

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

Ні

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

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

43

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складі наглядової ради не
створено будь-яких комітетів

Інші (запишіть)

-

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

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
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Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): н/д

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні
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Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Статут товариства містить
вимоги щодо організації,
скликання, проведення загальних
зборів акціонерів, роботи
наглядової ради та виконавчого
органу, ревізійної комісії
(ревізора), та містить положення
щодо акцій та порядку розподілу
прибутку.
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад
органів управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Зміна аудитора відбулась за
рішенням керівництва.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевірки фінансовогосподарської діяльності
акціонерного товариства в в 2013
р. здійснювались ТОВ
Аудиторська фірма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
(аудит фінансовой звітності).

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

У ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"
ревізійна комісія відсутня (не
обрано).

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Відомості про залучення інвестицій протягом наступних трьох
років відстуні.

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У
Товариства відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: У Товариства відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У Товариства відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191158

за КОАТУУ 1412300000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

24.10

11881

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул.Лепорського, буд.1, м.Маріуполь,
Донецька обл., 87500

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 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

Нематеріальні активи:

1000

11179

8222

0

первісна вартість

1001

50382

50393

0

накопичена амортизація

1002

39203

42171

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

868332

1571348

0

Основні засоби:

1010

10493354

20197222

0

первісна вартість

1011

11608201

20220650

0

знос

1012

1114847

23428

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

первісна вартість

1021

0

0

0

І. Необоротні активи

97

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

284736

279697

0

інші фінансові інвестиції

1035

232

216

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

8115

5367

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 І

1095

11772169

22062072

0

Запаси

1100

2464427

4528981

0

Виробничі запаси

1101

1501225

2957775

0

Незавершене виробництво

1102

716169

798435

0

Готова продукція

1103

241556

772687

0

Товари

1104

5477

84

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

9485485

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

109008

806082

0

з бюджетом

1135

356698

997409

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

64561

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

269235

147408

0

Готівка

1166

34

33

0

Рахунки в банках

1167

156429

147375

0

Витрати майбутніх періодів

1170

339024

405272

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

4815

22669

0

Усього за розділом ІІ

1195

11319490

16457867

0

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

ІІ. Оборотні активи

98

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

23091659

38519939

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1972965

1972965

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5668030

13539742

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

3167307

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 1275 )

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

11294933

20401144

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

1671652

0

Пенсійні зобов’язання

1505

984973

1154968

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

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

984973

2826620

0

Пасив

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
99

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

10984258

0

за розрахунками з бюджетом

1620

20398

25432

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

16034

17546

0

за розрахунками з оплати праці

1630

34103

37553

0

за одержаними авансами

1635

1159941

1471719

0

за розрахунками з учасниками

1640

781172

781083

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

49300

48969

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

823182

1921285

0

Усього за розділом ІІІ

1695

10811753

15292175

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

38519939

0

Примітки

Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової
звітності, складеної у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності"

Керівник

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

22390318

20882305

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

( 20968066 )

( 21820342 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1422252

0

збиток

2095

(0)

( 938037 )

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

879428

222067

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

( 257395 )

( 296691 )

Витрати на збут

2150

( 623466 )

( 606498 )

Інші операційні витрати

2180

( 183947 )

( 128734 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)
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Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1236872

0

збиток

2195

(0)

( 1747893 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

185506

84406

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 456236 )

( 631231 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 17421 )

(0)

Інші витрати

2270

( 91480 )

( 65122 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

857241

0

збиток

2295

(0)

( 2359840 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

58650

-153260

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

915891

0

збиток

2355

(0)

( 2513100 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

10126936

-39114

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

12381

-70

Інший сукупний дохід

2445

-115953

-82849

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

10023364

-122033

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

1836523

-18874

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

8186841

-103159

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

9102732

-2616259

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

19599968

19486034

Витрати на оплату праці

2505

876707

792024

Відрахування на соціальні заходи

2510

343441

315826

Амортизація

2515

937949

1086122

Інші операційні витрати

2520

2424681

1080154

Разом

2550

24182746

22760160
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

4202072225

4199600513

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4202072225

4199600513

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.21796

-0.59841

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.21796

-0.59841

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової
звітності, складеної у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності"

Керівник

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

28933714

29081779

Повернення податків і зборів

3005

994661

1617618

у тому числі податку на додану вартість

3006

994661

1539797

Цільового фінансування

3010

16486

18795

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3614980

2292756

Надходження від повернення авансів

3020

159523

216164

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

2467

2478

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

6123

7001

Надходження від операційної оренди

3040

36881

4643

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

46324

3375

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

15121

11831

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 18266277 )

( 18602289 )

Праці

3105

( 740630 )

( 668780 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 449111 )

( 407903 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 224236 )

( 204275 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 8105504 )

( 6954796 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 673586 )

( 222088 )

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 17078 )

( 10994 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 4288459 )

( 5490752 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1061399

694563

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

125369

необоротних активів

3205

10105

7160

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

4111

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 1600 )

необоротних активів

3260

( 1308127 )

( 654145 )

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

-1293911

-523216

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

5615

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

( 3225 )

Погашення позик

3350

0
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Сплату дивідендів

3355

( 77 )

( 463 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(7)

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)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-77

1840

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-232589

173187

Залишок коштів на початок року

3405

269235

96263

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

110762

-215

Залишок коштів на кінець року

3415

147408

269235

Примітки

Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової
звітності, складеної у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності"

Керівник

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.
Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0
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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

ІІ. 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

ІІІ. 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

Згідно з МСБО 7 суб’єкт господарювання може
застосовувати прямий або непрямий метод, згідно з яким
розкривається інформація про грошові потоки. ПАТ
"МК" АЗОВСТАЛЬ" застосував прямий метод.

Керівник

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

2015 | 01 | 01
00191158

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

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

4100

0

0

0

0

915891

0

0

915891
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звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

8281923

0

0

-95082

0

0

8186841

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

8269542

0

0

0

0

0

8269542

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

12381

0

0

0

0

0

12381

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

-95082

0

0

-95082

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0
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резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

2204

0

1275

3479

Анулювання

4270

0

0

0

0

0

0

0

0
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викуплених акцій
(часток)
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

-410211

0

0

410211

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

7871712

0

0

1233224

0

1275

9106211

Залишок на
кінець року

4300

1972965

13539742

1445121

276009

3167307

0

0

20401144

Примітки

Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Текст приміток
1. ПАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі –
"Компанія" або "АЗОВСТАЛЬ") було засноване у 1933 році як державне підприємство. Акціонерним
товариством воно стало у 1996 році, коли в Україні проводилась програма приватизації.
Основною діяльністю Компанії є виробництво напівфабрикатів та готової металопродукції для її
реалізації на внутрішньому ринку та за кордоном.
Компанію контролює Metіnvest B.V. (далі - «Метінвест» або «Група»), компанія, зареєстрована в
Нідерландах.
Станом на 31 грудня 2014 року в Компанії середня кількість працівників склала 11 881 осіб (на 31
грудня 2013 року – 12 188 осіб).
Юридична адреса Компанії та основне місце ведення її господарської діяльності: вул. Лепорського, 1,
м. Маріуполь, 87500, Україна.
2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ
Фінансові результати АЗОВСТАЛЬ значною мірою залежать від 1) світових факторів, що мають
вплив на ціни на сталь, залізну руду та вугілля; 2) фіскальної та економічної політики, яку реалізує
уряд України.
Ціни на металопродукцію знаходяться під впливом численних факторів, включаючи економічну
ситуацію у світі, попит, світовий обсяг виробництва, ступінь використання виробничих потужностей,
витрати на сировину, валютні курси і модернізацію процесу виробництва сталі. Протягом останніх
років ціни на металопродукцію відзначались суттєвою нестабільністю.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа підготовки інформації. Ця фінансова звітність (далі – фінансова звітність) підготовлена
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної
вартості з коригуваннями на переоцінку основних засобів. Нижче наведено основні принципи
облікової політики, що використовувалися під час підготовки цієї фінансової звітності. Якщо не
вказано інше, ці принципи облікової політики застосовувались послідовно відносно всіх періодів,
поданих у звітності.
Ця фінансова звітність представлена у тисячах гривень. Якщо не зазначено інше, всі суми наведені з
округленням до тисячі.
Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики. Підготовка
фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва професійних суджень, оцінок та
припущень, що впливають на застосування принципів облікової політики та на суми активів і
зобов’язань, доходів і витрат, які показані у фінансовій звітності. Оцінки та судження базуються на
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за
результатами яких робляться судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань, інформація
про які недоступна з інших джерел. Хоча ці оцінки базуються на наявній у керівництва інформації
про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової
звітності.
Інвестиції в асоційовані компанії. Асоційовані компанії - це всі підприємства, на діяльність яких
Компанія може мати суттєвий вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає
володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом
участі в капіталі та початково визнаються за собівартістю. Частка Компанії у прибутках або збитках
асоційованих компаній після дати придбання визнається у звіті про фінансові результати, а її частка у
зміні резервів після дати придбання визнається у резервах. Коли частка Компанії у збитках
асоційованої компанії дорівнює або перевищує її частку у цій асоційованій компанії, включаючи
будь-які інші незабезпечені суми дебіторської заборгованості, Компанія не визнає подальші збитки,
крім випадків, коли вона взяла на себе зобов'язання або здійснила платежі від імені асоційованої
компанії.
Нереалізований прибуток за операціями між Компанією та її асоційованими компаніями елімінується
у розмірі частки Компанії в асоційованих компаніях; нереалізовані збитки також елімінуються, крім
випадків, коли операція має ознаки знецінення переданого активу.
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Перерахунок іноземної валюти. Для оцінки статей, включених до фінансової звітності Компанії, було
використано валюту первинного економічного середовища, в якому працює Компанія
(функціональна валюта). Статті у цій фінансовій звітності оцінені та подані у національній валюті
України, гривні, яка є функціональною валютою та валютою подання Компанії.
Операції, деноміновані в іноземній валюті, обліковуються за обмінним курсом Національного банку
України, чинним на дату здійснення операції. Курсові різниці, що виникають внаслідок розрахунків
за операціями в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на основі
обмінного курсу, чинного на цю дату.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у гривні за офіційним курсом
обміну НБУ на відповідну звітну дату. Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у
результаті переоцінки активів та зобов’язань, відображаються у звіті про фінансові результати у
складі курсових різниць.
Станом на 31 грудня 2014 року основний курс обміну, що застосовувався для перерахунку сум в
доларах США, становив 15,768556 гривні за 1 долар США, станом 31 грудня 2013 року 7,993 гривні
за 1 долар США. Наразі українська гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
Основні засоби. Основні засоби обліковані за справедливою вартістю за мінусом подальшого зносу
та резерву під знецінення. Справедлива вартість основана на результатах оцінки, проведеної
зовнішніми незалежними оцінниками. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої
вартості активів, що переоцінюються. Подальші надходження основних засобів обліковуються за
первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням
активів. Первісна вартість активів, створених самою Компанією, включає вартість матеріалів, витрати
на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.
Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки кредитується через інші
сукупні доходи та збільшує резерв переоцінки у складі капіталу. При переоцінці основних засобів
будь-яка накопичена амортизація на дату переоцінки сторнується з первісною вартістю таких
основних засобів, а чиста вартість перераховується відповідно до результатів переоцінки. Зменшення
балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того самого
активу, дебетується через інші сукупні доходи та зменшує резерв переоцінки у складі капіталу, а
будь-яке інше зменшення балансової вартості відноситься на звіт про фінансові результати. Резерв
переоцінки основних засобів, показаний у складі капіталу, відноситься безпосередньо на
нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив
реалізується або списується або коли Компанія продовжує його використовувати. В останньому
випадку реалізована сума переоцінки являє собою різницю між сумою амортизації на основі
переоціненої балансової вартості активу та сумою амортизації на основі первісної вартості активу.
Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що являють собою статті, вартість яких є
значною та які можуть бути віднесені на окремий амортизаційний період.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а
балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються лише у
тих випадках, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного
засобу. Усі інші витрати на ремонт та обслуговування визнаються у звіті про фінансові результати в
тому періоді, в якому вони були понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їхнього вибуття або якщо тривале використання
активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Прибутки та збитки від вибуття
активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень з їхньою балансовою вартістю та
визнаються у звіті про фінансові результати. Після продажу переоцінених активів суми, включені до
інших резервів, переводяться до складу нерозподіленого прибутку.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою розподілу первісної
вартості чи вартості переоцінки до їхньої ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації, як
показано далі:
Залишкові строки експлуатації (у роках)/
Будівлі та споруди / 1 – 60/
Виробниче обладнання/ 1 – 35/
Інші основні засоби/ 1 – 10/
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент від
продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації цього
активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір використовувати актив до
кінця фізичного строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх експлуатації
переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
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Балансова вартість активу зменшується до вартості його відшкодування, якщо балансова вартість
перевищує оціночну вартість відшкодування цього активу.
Незавершене будівництво являє собою передоплату за основні засоби і вартість основних засобів,
будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх вводу в
експлуатацію.
Компанія капіталізує витрати за позиковими коштами, які безпосередньо пов’язані з придбанням,
будівництвом або виробництвом кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.
Знецінення нефінансових активів. Активи, строк експлуатації яких є необмеженим, не
амортизуються, а аналізуються щороку на предмет знецінення. Активи, які амортизуються,
аналізуються на предмет знецінення у випадку будь-яких подій або змін обставин, які свідчать про те,
що відшкодування повної балансової вартості активу може стати неможливим. Збиток від знецінення
визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, а також
суму переоцінки, яка раніше була визнана у складі капіталу. Вартість відшкодування активу – це його
справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу залежно
від того, яка з них більша. Для розрахунку можливого знецінення активи групуються на найнижчому
рівні, на якому існують грошові потоки, що можуть бути ідентифіковані (на рівні одиниць, які
генерують грошові потоки). Нефінансові активи, що зазнали знецінення, аналізуються на предмет
можливого сторнування знецінення на кожну звітну дату.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи за наступними
категоріями оцінки: кредити та дебіторська заборгованість. Керівництво Компанії визначає
класифікацію фінансових активів у момент їх початкового визнання.
Кредити та дебіторська заборгованість – це кредити та дебіторська заборгованість, які виникають,
коли Компанія реалізує продукцію або надає грошові кошти безпосередньо дебітору без наміру
продажу цієї дебіторської заборгованості негайно або у найближчому майбутньому. Вони
включаються до складу оборотних активів, за винятком тих із них, строк погашення яких перевищує
12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до складу необоротних активів. У балансі
кредити та дебіторська заборгованість класифіковані як дебіторська заборгованість за основною
діяльністю та інша дебіторська заборгованість і грошові кошти та їх еквіваленти.
Початкове визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди, крім операцій з
пов’язаними сторонами, які здійснюються за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток
при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою
вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим
фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових
даних використовують лише дані з відкритих ринків.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після початкового визнання фінансові зобов’язання,
кредити і дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки, а фінансові активи – за вирахуванням
понесених збитків від знецінення. Премії та дисконти, в тому числі початкові витрати на проведення
операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються із
використанням ефективної процентної ставки інструмента.
Справедливою вартістю фінансових активів та зобов’язань терміном до одного року вважається їх
номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом. Справедлива вартість
фінансових зобов’язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків за
договором за поточною ринковою процентною ставкою для аналогічних фінансових інструментів,
яка є наявною для Компанії.
Припинення визнання фінансових активів. Компанія списує фінансові активи з балансу, коли (і)
активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів втратили свою чинність або
(іі) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (ііі)
Компанія не передала та не залишила, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але припинила
здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної
можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на
перепродаж.
Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку та
відстроченого податку. У цій фінансовій звітності поточний податок на прибуток показаний
відповідно до вимог законодавства України, яке діяло станом на звітну дату.
Витрати з податку на прибуток відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони не
мають бути відображені у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі капіталу у
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зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому
періоді у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та
зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до
виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць,
що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, яка не є
об’єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в
дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться
у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання
оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів обліковуються за первісною вартістю мінус
подальша амортизація та знецінення. Витрати майбутніх періодів відображаються у звіті про
фінансові результати шляхом амортизації, протягом періоду використання відповідних елементів у
виробничому процесі.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації залежно від того, яка з цих сум менша. Вартість товарно-матеріальних
запасів визначається за методом середньозваженої собівартості. Вартість готової продукції та
незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати та відповідну частину виробничих накладних витрат, розподілені на підставі нормальної
виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації – це
розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням оціночних витрат
на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. Дебіторська
заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковується за
справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної процентної ставки за мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення
дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що
Компанія не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до первинних чи переглянутих
умов дебіторської заборгованості. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до
дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також
непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що
дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє собою різницю
між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю оціночних майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про фінансові
результати у складі інших операційних витрат. Якщо дебіторська заборгованість за основною
діяльністю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську
заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті про
фінансові результати за рахунок інших операційних витрат.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість, умови якої
переглянуті, обліковується за амортизованою вартістю на основі нової структури переглянутих
грошових потоків. Відповідні прибутки або збитки визнаються у звіті про фінансові результати на
дату перегляду та в подальшому амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо
умови дебіторської заборгованості переглядаються або змінюються іншим чином внаслідок
фінансових труднощів позичальника або емітента, збиток від знецінення оцінюється з використанням
початкової ефективної процентної ставки до зміни умов.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Передоплата відноситься до категорії довгострокової, якщо товари чи послуги, за які надана
передоплата, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплата стосується активу,
який при початковому визнанні буде включений до категорії необоротних активів. Передоплати,
здійснені з метою придбання активу, включаються до балансової вартості активу після того, як
Компанія отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Компанія отримає
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майбутні економічні вигоди, пов’язані з таким активом. Інші передоплати відносяться на фінансовий
результат після отримання товарів або послуг, за які вони були здійснені. Якщо існує свідчення того,
що активи, товари чи послуги, за які була здійснена передоплата, не будуть отримані, балансова
вартість передоплати зменшується належним чином і відповідний збиток від знецінення визнається у
звіті про фінансові результати.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти,
депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін
яких не перевищує трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу
грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обміняти або
використати для розрахунку по зобов’язаннях протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної
дати, включені до складу інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковано як капітал. Витрати, безпосередньо пов’язані з
емісією нових акцій, обліковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків.
Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених
акцій представлено як емісійний дохід.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової
звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної
дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску. Якщо зобов’язання з виплати дивідендів
погашається протягом періоду більше одного року після звітної дати, воно включається до складу
довгострокових зобов’язань і оцінюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, які
необхідні для погашення зобов’язання, із використанням процентної ставки (до оподаткування), що
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Ефект
первісного дисконтування дивідендів та подальша зміна дисконту визнаються безпосередньо у складі
капіталу.
Позикові кошти. Позикові кошти спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням
витрат, понесених на здійснення операції, а в подальшому обліковуються за амортизованою вартістю
із використанням методу ефективної процентної ставки. Різниця між сумою надходжень (за
вирахуванням витрат на проведення операції) та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові
результати протягом строку, на який були залучені позикові кошти, з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Позикові кошти відображаються у складі поточних зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії існує
безумовне право відстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається
та спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів. У подальшому
інструменти з фіксованим строком погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій та дисконтів при розрахунку.
Фінансові зобов’язання без фіксованого строку погашення у подальшому обліковуються за
справедливою вартістю.
Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються за початково одержаними сумами.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань – це нефінансові
зобов’язання, які визнаються, коли Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване
зобов'язання в результаті минулих подій, існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання
потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем
точності. Коли існують декілька схожих зобов’язань, імовірність того, що для їх погашення
знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв
визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції, включеної до
одного й того ж класу зобов’язань, є незначною.
Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору
страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо
відшкодування значною мірою гарантоване.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для
погашення зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення
резерву з плином часу визнається як процентні витрати.
Умовні активи та зобов’язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про
нього розкривається у випадку ймовірності притоку економічних вигод.
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Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність
відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов’язаннях, і їх суму можна розрахувати з
достатнім рівнем точності. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, крім випадків, коли
ймовірність того, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, які
передбачають економічні вигоди, є незначною.
Винагороди працівникам. План із встановленими внесками. Компанія платить передбачений
законодавством єдиний внесок на соціальне страхування. Внески розраховуються як процент від
поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати по мірі їх здійснення.
Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами. Компанія бере участь у державному
пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію
працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами.
Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на пенсію на певних умовах. Зобов’язання,
визнане у балансі у зв’язку з пенсійним планом із встановленими виплатами, являє собою поточну
вартість зобов’язання за планом із встановленими виплатами на звітну дату. Зобов’язання за
встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за методом
прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку
грошових коштів із застосуванням ринкових процентних ставок за державними облігаціями станом
на кінець звітного періоду, валюта та строк погашення яких приблизно дорівнюють валюті та строку
відповідного пенсійного зобов’язання. Актуарні прибутки та збитки, що виникають в результаті
коригувань у зв’язку з відмінністю фактичних показників від прогнозних, та змін в актуарних
припущеннях, визнаються в іншому сукупному доході з відображенням за дебетом чи кредитом.
Вартість минулих послуг визнається безпосередньо у складі прибутку чи збитку.
Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів,
що повинні бути отримані за продані товари або надані послуги у ході звичайної діяльності Компанії.
Доходи від реалізації показуються без ПДВ та знижок.
Компанія визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує
ймовірність отримання Компанією майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв
по кожному напрямку діяльності Компанії, як описано нижче. Сума доходу вважається такою, що не
може бути достовірно визначена, доки не будуть врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з
реалізацією. Оцінки Компанії базуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій
покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.
(а) Реалізація металопродукції, напівфабрикатів та товарів
Компанія виробляє та реалізує металопродукцію великим, середнім та малим покупцям. Супутня та
інша продукція реалізується тим самим покупцям. Виручка від продажу товарів, супутньої та іншої
продукції визнається у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами. Зазвичай, це
відбувається у момент відвантаження товару. Проте коли Компанія погоджується доставити вантаж у
конкретне місце, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцю у встановленому місці.
Компанія використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС, такі як перевезення оплачене до
узгодженого пункту призначення (СРТ), франко-перевізник (FCA) та поставка до кордону (DAF), які
визначають момент переходу ризиків та вигод.
Продажі обліковуються на основі цін, вказаних у специфікаціях до договорів купівлі-продажу. Ціна
продажу зазначається окремо для кожної специфікації.
(б) Комісійні доходи
Компанія виступає агентом в угодах з реалізації товарів від імені пов’язаних сторін. Комісійний
дохід, отриманий Компанією за організацію таких угод, визнається у момент переходу ризиків та
вигод від володіння товарами покупцями третім сторонам. Цей дохід відображається у звітності у
складі інших доходів.
Компанія також здійснює операції, метою яких є управління грошовими потоками. Такі операції не
генерують дохід для Компанії, і, відповідно, продажі та придбання за цими операціями представлені
згорнуто з відображенням прибутку або збитку в інших доходах (або витратах). Дебіторська та
кредиторська заборгованість за такими операціями представлена розгорнуто.
Податок на додану вартість. ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарів
або послуг з місцем поставки на території України, включаючи поставки без прямої оплати, та
імпорту товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ законодавством); 0%
застосовуються до експорту товарів та супутніх послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів та
послуг обліковується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження
платежу від клієнта, залежно від того, що відбувається раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким
чином: право на кредит із вхідного ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної з
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ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів
або послуг, залежно від того, що відбувається раніше, або право на кредит із вхідного ПДВ при
імпорті товарів чи послуг виникає у момент сплати податку.
Аванси видані та аванси отримані показані у цій фінансовій звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки
очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних
товарів або послуг.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції включає закупочні ціни, транспортні витрати, комісійні, пов’язані з договорами поставки,
та інші відповідні витрати.
Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати за позиковими коштами,
пенсійними зобов'язаннями, збитки від виникнення та ефект дисконтування фінансових інструментів
та збитки від курсової різниці. Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на
витрати із використанням методу ефективної процентної ставки.
4. ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ
Компанія робить оцінки та припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що
відображаються у фінансовій звітності у наступному фінансовому році. Розрахунки та судження
постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому
числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.
Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Групи також використовує професійні
судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які мають найбільш суттєвий
вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути
значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового
року, включають:
Справедлива вартість основних засобів. Керівництво Компанії щороку проводить аналіз для оцінки
того факту, чи відрізняється суттєво балансова вартість об’єктів основних засобів від їхньої
справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Аналіз оснований на індексах цін, змінах
технологій, коливаннях валютних курсів після дати останньої переоцінки, рентабельності діяльності
та інших актуальних факторах. Якщо результати аналізу свідчать про те, що справедлива вартість
основних засобів суттєво відрізняється від їхньої балансової вартості, Компанія проводить додаткову
переоцінку.
Справедлива вартість основних засобів визначається на основі амортизованої вартості заміщення або
ринкової вартості, де це можливо. У ході проведення оцінки із використанням цих методів оцінювачі
застосували такі основні припущення:
- вибір джерел інформації для аналізу витрат на спорудження (наприклад, фактичні витрати,
нещодавно понесені Компанією, спеціалізовані довідники та оцінки витрат на спорудження різного
обладнання, тощо);
- вибір порівняльних даних для визначення вартості заміщення деякого обладнання, а також оцінки
щодо відповідних коригувань, необхідних для врахування відмінностей між технічними
характеристиками та станом нового та використовуваного обладнання; та
- вибір ринкових даних при визначенні ринкової вартості, за їх наявності.
Зміни у припущеннях могли мати суттєвий вплив на справедливу вартість основних засобів.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює
пенсійні зобов’язання та інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої
умовної одиниці на основі актуарних припущень, що являють собою усю наявну у керівництва
інформацію про змінні величини, які визначають остаточну вартість виплати пенсій та інших
винагород працівникам. Оскільки пенсійний план входить до компетенції державних органів, у
Компанії не завжди є доступ до усієї необхідної інформації. Внаслідок цього судження про те, чи
вийде співробітник достроково на пенсію та коли це відбудеться, чи буде Компанія зобов’язана
фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник
працювати у небезпечних умовах, а також про ймовірність того, що співробітники будуть переведені
з пенсійної програми, яка фінансується державою, на пенсійну програму, яка фінансується
Компанією, можуть мати значний вплив на суму зобов’язань з пенсійного забезпечення.
Розрахунок поточної вартості пенсійних зобов’язань залежить від ряду факторів, що визначаються на
основі актуарних розрахунків з використанням цілого ряду припущень. Основні припущення,
використані при визначенні чистих витрат (доходів) за пенсійними зобов’язаннями, включають
ставки дисконтування, збільшення заробітної плати та пенсій. Будь-які зміни у цих припущеннях
матимуть вплив на балансову вартість пенсійних зобов’язань.
Компанія визначає ставку дисконту наприкінці кожного року. Ця процентна ставка повинна
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використовуватись для визначення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків,
необхідних для погашення пенсійних зобов’язань. При визначенні відповідної ставки дисконту
Компанія враховує ринкові процентні ставки за державними облігаціями, деномінованими в тій же
валюті, в якій будуть здійснені виплати, і строки до погашення яких приблизно відповідають строку
відповідних пенсійних зобов’язань. Інші ключові припущення для пенсійних зобов’язань часткового
ґрунтуються на поточних ринкових умовах.
5. Застосування нових та переглянутих МСФЗ
Компанія застосовує наступні нові або переглянуті стандарти і інтерпретації, випущені Комітетом з
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі - «КМСФЗ»), які вступили в дію та відносяться до фінансової звітності
Компанії для річних періодів, що розпочинаються з
1 січня 2014 року, які набувають чинності як новий документ Комітету з роз'яснень міжнародних
стандартів фінансовій звітності і лімітовані зміни ряду міжнародних стандартів:
- МСФЗ (ІAS) 32 "Фінансові інструменти: представлення інформації" і МСФО (ІFRS) 7 "Фінансових
інструментів: розкриття інформації" : взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань (зміни
випущені 16 грудня 2011 року);
- МСФЗ (ІFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФО (ІFRS) 12 "Розкриття інформації про
участь в інших підприємствах" і МСФО (ІAS) 27 "Окрема фінансова звітність": виключення відносно
консолідації для інвестиційних організацій (поправки випущені 31 жовтня 2012 року);
- Роз'яснення Комітету з роз'яснень МСФЗ (ІFRІC) 21 "Обов'язкові платежі": в цьому Роз'ясненні
викладається порядок обліку зобов'язань по оплаті зборів, відмінних від податку на прибуток
(Роз'яснення випущене 20 травня 2013 року);
- МСФЗ (ІAS) 36 «Знецінення активів»: поправки обмеженої сфери дії до розкриття інформації про
знецінення для нефінансових активів (випущені 29 травня 2013 року);
- МСФЗ (ІAS) 39 «Фінансових інструментів: визнання і оцінка»: поправки відносно новації похідних
фінансових інструментів (випущені 27 червня 2013 року).
Окрім перерахованих з 1 липня 2014 року набирала чинності зміна в МСФЗ (ІAS) 19 «Винагород
працівникам»: поправка, що роз'яснює облік внесків в плани, що зобов'язали працівників або треті
сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород (випущені 21 листопада 2013
року).
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:
Наступні стандарти та поправки до існуючих стандартів, які відносяться до фінансової звітності
Компанії, але які не набрали чинності для фінансових періодів, що починаються с 01 січня 2013 року
або після цієї дати , та які Компанія не застосувало достроково: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
(випущений у листопаді 2009 р. та випущений у жовтні 2010р.; застосовуються до річних періодів,
які починаються з 01 січня 2015 року).
Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 «Дата обов’язкового застосування та перехідні вимоги до розкриття
інформації» (випущений у жовтні 2012р.; застосовується до річних періодів, які починаються з 01
січня 2015 року).
У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт: МСФЗ (ІFRS) 15 "Виручка по
контрактам з клієнтами". МСФЗ (ІFRS) 15 "Виручка по контрактам з клієнтами" є єдиним
керівництвом по обліку виручки, а також містить усі вимоги до розкриття відповідної інформації у
фінансовій звітності.
Новий стандарт замінює стандарти МСБУ (ІAS)18 "Виручка", МСБУ (ІAS)11"Контракти на
будівництво" і ряд інтерпретацій положень МСФЗ стосовно виручки.
МСФЗ (ІFRS)15 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р.
і пізніше; дострокове застосування стандарту дозволене.
Нині Компанія аналізує вплив змін, що привносяться стандартом, на консолідовану фінансову
звітність. У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (ІFRS) 11 "Спільна
діяльність", під назвою "Облік придбання доль в спільних операціях".
Дані поправки містять роз'яснення по обліку інвестицій в спільні операції.
Наразі керівництво Компанії оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність.

6. Географія продажів і основні покупці
Далі представлена інформація про продажі за видами продукції без ПДВ:
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Період/Сляби/Листовий прокат/ Сортовий прокат/ Квадратні заготівлі/ Інше/ Всього/
2014 рік/ 10 378 519/ 5 759 217/ 4 405 302/ 24 335 /1 825 683/ 22 393 056/
2013 рік/ 8 861 531/ 4 370 198/ 6 354 796/ 48 056 /1 247 724/ 20 882 305/
Далі представлена інформація про географію продажів Компанії без ПДВ:
Найменування/ 2014 рік/ 2013 рік
Реалізація на внутрішній ринок/ 11 944 808/ 13 516 186
Реалізація на експорт/ 10 448 248/ 7 366 119
Всього/ 22 393 056/ 20 882 305/
Дохід від реалізації Компанії представлений, виходячи з юридичної адреси клієнта, зазначеного в
договорі реалізації, що укладений з цим клієнтом. Реалізована на внутрішньому ринку
металопродукція може потім продаватися в інші країни. Із загального обсягу експортних операцій
81% припадає на клієнтів у Швейцарії та 16% - на клієнтів в Російській Федерації (у 2013 році - 76%
клієнти в Швейцарії та 24% клієнти в Російській Федерації).
7. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами
Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює
іншу, знаходиться під спільним контролем з нею або може мати значний вплив на іншу сторону при
прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть
являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише
їх юридичній формі.
Нижче описано характер відносин між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала
значні операції або має значні залишки станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року:
Найменування/ 31 грудня 2014р./ 31 грудня 2013р./
Операції з пов'язаними сторонами / Операції з пов'язаними сторонами/
АКТИВИ
Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість /10 003 792/ 7
818 765/
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ/
Довгострокові:
Поточні:
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю/ 13 004 745/ 9 207 291/
Аванси, отримані від клієнтів/ 1 402 918/ 988 997/
Кредиторська заборгованість за договорами комісії/ 1 915 457/ 820 239/
Дивіденди до виплати/ 775 723/ 770 226/
ДОХІД без ПДВ/ 22 087 361/ 20 590 341/
ЗАКУПІВЛІ без ПДВ/ 18 235 848/ 15 419 686/

8. Основні засоби
Справедлива вартість визначена у відповідності до Міжнародних стандартів оцінки. Станом на
01.07.2014 року ТОВ «БДО Валюейшн» був проведений аналіз зміни вартості активів, який
відображений у фінансовій звітності ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".
Відповідно до договору на надання оціночних послуг ТОВ «Ернст енд Янг» була проведена оцінка
основних засобів станом на 31 грудня 2014 року. Результати проведеної оцінки включені у фінансову
звітність ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Оцінка була здійснена
відповідно до вимог Міжнародних стандартів оцінки. Метою оцінки було надання рекомендацій
щодо справедливої вартості певних основних засобів, включаючи
незавершене будівництво та обладнання до установи, за винятком наступних груп
активів: комп'ютерне обладнання, автомобілі, інвентар, об'єкти благоустрою, об'єкти
цивільної оборони, соціальні та непрофільні активи.
Результати переоцінки на 31.12.2014р.:
Група основних засобів/Первісна балансова вартість до переоцінки на 31.12.2014, тис.
грн./Залишкова балансова вартість до переоцінки на 31.12.2014, тис. грн./Справедлива вартість на
31.12.2014, тис. грн./Вплив переоцінки на 31.12.2014, тис. грн./
Будинки, споруди/ 4 410 632/ 4 283 793/ 6 644 058/ 2 360 265/
Машина та обладнання/ 6 531 563/ 6 180 258/ 13 123 869/ 6 943 611/
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Транспортні засоби/ 245 740/ 222 989/ 416 750/ 193 761/
Інші активи/ 12 105/ 10 519/ 12 545/ 2 026/
Разом/ 11 200 040/ 10 697 559/ 20 197 222/ 9 499 663/
Інформація про рух основних засобів за 2013 р.
Групи основних засобів/Залишок на початок року/
первісна (переоцінена) вартість/ знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 4 204 068 /
Машини та обладнання/ 6 788 167 /
Транспортні засоби/ 317 175/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 5 892/
Багаторічні насадження/ 460/
Інші основні засоби/ 166/
Бібліотечні фонди/ 590/ 590/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 18 062/ 18 062/
Разом/ 11 334 580/ 18 652/
Групи основних засобів/ Надійшло за рік /
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 63778/ /
Машини та обладнання/ 304299 /
Транспортні засоби/ 3280/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 4074/
Інші основні засоби/ 41/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/4311/
Разом/ 379783/
Групи основних засобів/ Вибуло за рік /
первісна (переоцінена) вартість/ знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 18547/ 6471/
Машини та обладнання/ 76336 / 15264/
Транспортні засоби/ 9348/ 4626/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 512/ 95/
Інші основні засоби/ 12/ 1/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 1407/ 1407/
Разом/ 106162/ 27864/
Групи основних засобів/ Нараховано амортизації за рік/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 265 993/
Машини та обладнання/ 752 192/
Транспортні засоби 60 995
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 1 367/
Багаторічні насадження/ 45/
Інші основні засоби/ 42/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 4 311/
Разом/ 1 084 945/
Групи основних засобів/Залишок на кінець року/
первісна (переоцінена) вартість/ знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 4 249 299/ 275 407/
Машини та обладнання/ 7 016 130/ 750 958/
Транспортні засоби/ 311 107/ 65 538/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 9 454/ 1 302/
Багаторічні насадження/ 460/ 45/
Інші основні засоби/ 195/ 41/
Бібліотечні фонди/ 590/ 590/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 20 966/ 20 965/
Разом/ 11 608 201/ 1 114 847/
Інформація про рух основних засобів за 2014р.
Групи основних засобів/ Залишок на початок року/
первісна (переоцінена) вартість/ знос/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 4 249 299/ 275 407/
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Машини та обладнання/ 7 016 130/ 750 958/
Транспортні засоби/ 311 107/ 65 538/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 9 454/ 1 302
Багаторічні насадження/ 460/ 45/
Інші основні засоби/ 195/ 41/
Бібліотечні фонди/ 590/ 590/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 20 966/ 20 966/
Разом/ 11 608 201/ 1 114 847/
Групи основних засобів/ Надійшло за рік/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 81 774/
Машини та обладнання/ 390 661/
Транспортні засоби/ 26 615/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 1 557/
Інші основні засоби/ 319/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 2 295/
Разом/ 503 221/
Групи основних засобів/ Переоцінка/ (дооцінка +, уцінка -)
первісної (переоціненої) вартості/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 2 317 053/
Машини та обладнання/ 5 724 451/
Транспортні засоби/ 90 305/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 913/
Багаторічні насадження/ -33/
Інші основні засоби/ -264/
Разом/ 8 132 425/
Групи основних засобів/ Вибуло за рік/
первісна (переоцінена) вартість / знос/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 4 067/ 639/
Машини та обладнання/ 7 373 / 3 480/
Транспортні засоби/ 11 277/ 7 408/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 56/ 55/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 424/ 424/
Разом/ 23 197/ 12 006/
Групи основних засобів/ Нараховано амортизації за рік/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 206 798/
Машини та обладнання/ 676 848/
Транспортні засоби/ 43 089/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 2 007/
Багаторічні насадження/ 66/
Інші основні засоби/ 269/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 2 296/
Разом/ 931 373/
Групи основних засобів/ Інші зміни за рік/
/знос/
Будинки, споруди та передавальні пристрої/ -481 566/
Машини та обладнання/ -1 424 326/
Транспортні засоби/ -101 219/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ -3 254/
Багаторічні насадження/ -111/
Інші основні засоби/ -310/
Разом/ -2 010 786/
Групи основних засобів/ Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість/ знос
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Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 6 644 059/
Машини та обладнання/ 13 123 869/
Транспортні засоби/ 416 750/
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)/ 11 868/
Багаторічні насадження/ 427/
Інші основні засоби /250/
Бібліотечні фонди /590/ 590/
Малоцінні необоротні матеріальні активи/ 22 837 /22 838/
Разом/ 20 220 650/ 23 428/
Протягом року компанія визнала знецінення в сумі 47 691 тис.грн., у тому числі насосні агрегати,
тепловози, живильники тарілчасті, верстати, димова труба, будівля електроремонтного цеху, будівля
побутових, шлаковози, парова турбіна та інших об'єктів. З них 38 623 тис.грн. відноситься до
дооцінених основних засобів, і відповідна сума була визнана у звіті про власний капітал. Інша
частина була визнана у звіті про фінансові результати.
9. Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів - це вартість прокатних валків, вогнетривкої цегли, роликів машини
безперервного лиття заготовки, витрат на утримання цеху морських перевезень в міжнавігаційний
період, масла І-20, стрічкових конвеєрів, встановлених у складі виробничого обладнання Компанії;
витрати на ці активи амортизуються і відносяться на фінансовий результат з використанням методу
виробничих одиниць і витрати по страхуванню і програмному забезпеченню. Такі активи не
відносяться до категорії основних засобів, оскільки термін їх використання не перевищує одного
року.
Облік витрат майбутніх періодів здійснюється підприємством згідно діючого законодавства України.
Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню
згідно із принципом відповідності на витрати в майбутніх звітних періодах та включенню до складу
відповідних витрат у подальші звітні періоди, на підприємстві використовується рахунок
бухгалтерського обліку 39 "Витрати майбутніх періодів".
Станом на 31.12.2014 року залишок по рахунку "Витрати майбутніх періодів" становить 405 272 тис.
грн. з них:
Футеровка конвертера 15 089 тис. грн.;
Футеровка обтискного цеху 2 575 тис. грн.;
Змінне обладнання 382 368 тис. грн.;
Транспортерна стрічка для КХП 1 148 тис. грн.;
Інші (страхова премія, програмне забезпечення, витрати на відрядження, обслуговування серверного
обладнання, масло) 4 092 тис. грн.;
Разом 405 272 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року залишок по рахунку "Витрати майбутніх періодів" становить 339 024 тис.
грн. з них:
Футеровка конвертера 8 591 тис. грн.;
Футеровка обтискного цеху 2 867 тис. грн.;
Змінне обладнання 323 861 тис. грн.;
Транспортерна лента для КХП 581 тис. грн.;
Інші (страхова премія, програмне забезпечення, витрати на відрядження, обслуговування серверного
обладнання, масло) 3 124 тис. грн.;
Разом 339 024 тис. грн.
10. Товарно-матеріальні запаси
Найменування/ 31 грудня 2014 р./ 31 грудня 2013 р./
Сировина і матеріали/ 2 603 220/ 1 101 945/
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби/ 5 199/ 6 158/
Паливо/ 60 442 / 45 104/
Тара і тарні матеріали/ 110/ 147/
Запасні частини/ 272 149/ 325 985/
Матеріали сільськогосподарського призначення /48/ 48
Малоцінні та швидкозношувані предмети/ 16 607/ 21 838/
Незавершене виробництво/ 798 435/ 716 169/
Готова продукція/ 772 687/ 241 556/
Товари/ 84/ 5 477/
Разом /4 528 981/ 2 464 427/
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На 31 грудня 2014 року Компанія визнала знецінення товарно-матеріальних запасів в сумі 226 559
тис.грн. (на 31 грудня 2013 року – 168 605 тис.грн.).
11. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
Найменування/ 31 грудня 2014р./ 31 грудня 2013р./
Дебіторська заборгованість по основній діяльності / 9 303 563/ 7 618 761/
Мінус резерв на знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності /(4303)/ (2455)/
Дебіторська заборгованість за договорами комісії / 186 225/ 149 985/
Дебіторська заборгованість у зв'язку з наданням фінансової допомоги / 50 000/
Інша дебіторська заборгованість/ 55 054/ 40 475/
Мінус резерв на знецінення іншої дебіторської заборгованості/ (40 493)/ (30 483)/
Всього дебіторської заборгованості / 9 550 046/ 7 776 283/
Аванси, видані постачальникам/ 806 082/ 109 008/
Всього дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої дебіторської заборгованості/ 10 356
128/ 7 885 291/
Станом на 31 грудня 2014 року 61,17% дебіторської заборгованості було деноміновано у гривнях,
36,54% - в доларах США та 2,29% - в рублях (на 31 грудня 2013 року 88,67% дебіторської
заборгованості було деноміновано у гривнях, 11,33% - в доларах США).
У сумі резерву на знецінення дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості відбулися наступні зміни:
Найменування/ 2014 р./ 2013 р./
Резерв на знецінення на 1 січня/ 38 798/ 41 316/
Резерв на знецінення впродовж року/ 11 377/ (2 020)/
Дебіторська заборгованість, списана впродовж періоду як неповоротна/ (462)/ (498)/
Резерв на знецінення на 31 грудня /49 713/ 38 798/
Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської
заборгованості представлений нижче:
Найменування/ 31.12.2014р./ 31.12.2013р./
Всього дебіторська заборгованість/ 9 550 046/ 7 776 283/
у т. ч. за строками непогашення/
/ - до 12 місяців /9 366 025/ 7 640 287/
/ - від 12 до 18 місяців /19 103/ 1897/
/- від 18 до 36 місяців /164 918/ 134 099/
/в т.ч. резерв на знецінення / (49 713)/ (38 798)/
12. Грошові кошти та їх еквіваленти
За даними синтетичного та аналітичного обліку грошові кошти представлені грошовими коштами в
національній та іноземній валюті в касі підприємства та на розрахункових рахунках на суму 147 408
тис.грн., у тому числі:
- в національній валюті –4 781 тис.грн.;
- в іноземній валюті – 142 627 тис.грн.
Структура грошових коштів наведена у наступній таблиці:
Найменування/ 31 грудня 2014р./ 31 грудня 2013 р.
Каса/ 33/ 34/
Поточний рахунок у банку/ 146 728/ 155 732/
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) / 647 / 698/
/Грошові кошти в дорозі /0 / 112 771/
Разом/ 147 408/ 269 235/
13. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Станом на 31.12.2014 року Зареєстрований капітал Товариства дорівнює 1 972 965,00 тис. грн., з них
акціонерний капітал складає 1 051 000 тис. грн. поділений на 4 204 000 000 штук простих іменних
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, крім того коригування відповідно до МСБО 29 складає
921 965 тис. грн.
Статут (що діє станом на 31.12.2014р.) затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК
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«АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 14.04.2014р.) зареєстрований 22.04.2014 року №
12741050028000396.
Капітал у дооцінках.
В балансі підприємства станом на 31.12.2014 р. капітал у дооцінках дорівнює 13 539 742 тис. грн. і
складається із:
- Дооцінка (уцінка) активів – 13 413 012 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) незавершеного капітального будівництва – 31 693 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) фінансових інвестицій – 83 509 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) невстановлених необоротних активів – 11 528 тис. грн.;
Разом: 13 539 742 тис. грн.
Додатковий капітал.
В балансі підприємства станом на 31.12.2014 р. Додатковий капітал дорівнює 1 445 121 тис. грн. і
складається із Емісійного доходу.
Резервний капітал.
Згідно зі Статутом Товариства, Товариство не формує резервний капітал. У разі виникнення
необхідності у формуванні резервного капіталу, Товариство має право за рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства сформувати резервний капітал у розмірі 15% і більше від статутного капіталу
Товариства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства .
Станом на 31.12.2014 року резервний капітал ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ" складає 276 009 тис. грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 31.12.2013 року
дорівнює 1 934 083 тис. грн.
Рух нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) протягом звітного періоду:
Прямий вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 412 415 тис. грн.;
Фінансовий результат за 2014 р. – 915 891 тис. грн.;
Інший сукупний дохід – (95 082) тис. грн.;
Загальний вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 233 224 тис. грн.;
Залишок на кінець періоду (прибуток) 3 167 307 тис. грн.
14. Інші резерви
Найменування/Переоцінка основних засобів та НКС/Переоцінка інших активів /Всього/
/На 1 січня 2013 р./ 6 212 078/ 71 199/ 6 283 277/
Перенесення амортизації, за вирахуванням податку/ (581 681)/ -/ (581 681)/
Доля в іншому сукупному доході асоційованих компаній/ -/ (70)/ (70)/
Знецінення раніше дооцінених об'єктів/ (33 496)/ -/ (33 496)/
На 31 грудня 2013р./ 5 596 901/ 71 129/ 5 668 030/
Перенесення амортизації, за вирахуванням податку / (410 211)/ -/ (410 211)/
Доля в іншому сукупному доході асоційованих компаній / -/ 12 381/ 12 381/
Знецінення раніше дооцінених об'єктів/ (39 283)/ -/ (39 283)/
Переоцінка основних засобів за винятком відстроченого податку/8308 825/-/8308825/
На 31 грудня 2014 р./ 13 456 232/ 83 510 /13 539 742/
15. Зобов'язання з пенсійного забезпечення
Суми, визнані в балансі:
31 грудня 2014 р./ 31 грудня 2013 р./
1 154 968/ 984 973/
Зміни в сумі зобов'язань за планом зі встановленими виплатами протягом року були наступними:
Найменування/ 2014 р./ 2013 р./
На 1 січня / 984 971/ 859 461/
Вартість поточних послуг/ 21 624 /20 671/
Відсотки на зобов'язання/ 130 995/ 113 892/
Актуарний збиток / (прибуток)/ 115 956/ 82 849/
Виплачені винагороди/ (98 578)/ (91 902)/
Вартість послуг минулих періодів /-/ -/
На 31 грудня /1 154 968/ 984 971/
Суми, визнані у звіті про фінансові результати:
Найменування/ 2014 р./ 2013 р./
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Вартість поточних послуг/ 21 624/ 20 671/
Відсотки на зобов'язання/ 130 995/ 113 892/
Всього/ 152 619/ 134 563/
Зміни зобов'язань, визнаних у балансі, були наступними:
Найменування/ 2014 р./ 2013 р./
На 1 січня/ 984 971/ 859 461/
Виплачені винагороди/ (98 578)/ (91 902)/
Витрати, визнані у звіті про фінансові результати/ 152 619/ 134 563/
Переоцінка зобов'язань, визнана у складі інших сукупних витратах / (доходи)/115956 /82849/
На 31 грудня/ 1 154 968/ 984 971/
Основні актуарні припущення приведені нижче:
Найменування/ 2014 р./ 2013 р./
Ставка дисконту/ 16,04% річних/ 14% річних/
Збільшення заробітної плати/ 12,9-15%% річних/ 6% річних/
Плинність персоналу/ 4% річних/ 10% річних/
Інфляція/ 5%/ 5,2%/
Очікується номінальне збільшення зарплати на 15%, в 2015, 13,9% в 2016, і 12,9% в наступних роках.
16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість, та
забезпечення
Найменування/ 31 грудня 2014р./ 31 грудня 2013 р./
Кредиторська заборгованість по основній діяльності/ 10 579 319/ 7 877 884/
Кредиторська заборгованість за договорами комісії/ 1 915 457/ 820 238/
Кредиторська заборгованість за основні засоби/ 404 939/ 42 447/
Векселі видані/ 4 330/ 7 292/
Інша кредиторська заборгованість /5 828/ 2 944/
Передоплати, отримані від замовників/ 1 471 719/ 1 159 941/
Нарахована заробітна плата/ 37 553/ 34 103/
Податки на заробітну плату і внески до фондів соціального страхування/ 17 546/ 16 034/
Інші податки до сплати / 25 432/ 20 398/
Всього поточної кредиторської заборгованості по основній діяльності та іншої кредиторської
заборгованості/ 14 462 123/ 9 981 281/
Зобов'язання виплат відпусток/ 39 578/ 35 036/
Зобов'язання компенсаційних виплат / 2 001/ 6 497/
Зобов'язання виплат винагороди працівникам/ 7 390/ 7 767/
Всього зобов'язання виплат персоналу/ 48 969/ 49 300/
17. Витрати за елементами
Найменування/ 2014 рік / 2013 рік/
Матеріальні затрати/ 19 599 968/ 19 486 034/
Витрати на оплату праці/ 876 707/ 792 024/
Відрахування на соціальні заходи /343 441/ 315 826/
Амортизація/ 937 949/ 1 086 122/
Інші операційні витрати/ 2 424 681/ 1 080 154 /
Разом/ 24 182 746/ 22 760 160/
18. Інші доходи, чиста сума
Найменування/ 2014 рік/
/Доходи/ Витрати/
Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів /1 757 /-/
Операційна курсова різниця/732 541/-/
Реалізація інших оборотних активів/ 17 025/-/
Штрафи, пені, неустойки/ 4 039/-/
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення/-/ 6 846/
Інші операційні доходи і витрати/ 124 066/177 101/
у тому числі:/ Х/ 11377/
/відрахування до резерву сумнівних боргів/
/Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства/ -/17 420/
Інші фінансові доходи і витрати
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Дивіденди /-/ Х/
Проценти/ Х/ 0/
Фінансова оренда активів/ -/ -/
Інші фінансові доходи і витрати/ -/ 456 236/
Інші доходи і витрати/
Безоплатно одержані активи/ -/ Х/
Результат оцінки корисності /-/ 20 482/
Списання необоротних активів/ Х/ 30 369/
Інші доходи і витрати/ 185 506/ 40 629/
19. Податок на прибуток
Найменування/ 2014 рік/ 2013 рік/
Поточний податок/ -/ -/
Відстрочений податок/ (58 650)/ 153 260 /
(Кредит)/витрати по податку на прибуток/ (58 650)/ 153 260/
20. Прибуток на акцію
Прибуток на одну акцію розраховується шляхом ділення збитку за рік на середньозважену кількість
акцій в обігу протягом року.
Найменування/ 2014 рік/ 2013 рік/
Прибуток (збиток) за рік/ 915 891/ (2 513 100)/
Середньорічна кількість простих акцій/ 4 202 072 225/ 4 199 600 513/
Чистий збиток на одну просту акцію/ 0,21796/ (0,59841)/

129

