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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року
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
87500, місто Маріуполь, вулиця Лепорського, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (0629) 46-79-55, +38(0629) 46-72-90; +38 (0629)52-70-00

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

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

в мережі
Інтернет

24.04.2015
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
2

X

житлового будівництва)
19. Примітки:
В складі квартального звіту відсутні:
п. 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутня
посада корпоративного секретаря.
п. 7. 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 емітента - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснило випуск
лише простих іменних акцій, інші цінні папери не випускались.
п. 9. Інформація про конвертацію цінних паперів - конвертація цінних паперів не здійснювалась.
п. 10. Інформація про заміну управителя.
п. 11. Інформація про керуючого іпотекою.
п. 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
п. 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом.
п. 14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття.
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям.
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду.
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття.
п. 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів.
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало випуск іпотечних облігацій.
п. 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку - у зв’язку з тим, що фінансова звітність ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складена за
міжнародними стандартами фінансової звітності.
п. 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва) - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало емісію цільових облігацій.

3

ІІІ. Основні відомості про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

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

А00 №283327

3. Дата проведення державної
реєстрації

01.10.1996

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

1051000000.00

6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників
(осіб)

11770

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
2) МФО банку

ПАТ ПУМБ, м.
Донецьк
334851

3) поточний рахунок

26009962486445

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

ПАТ ПУМБ, м.
Донецьк

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26001962480900
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Централізоване
водопостачання та
водовідведення

АГ №572403

26.05.2011

Донецька обласна державна
адміністрація

13.07.2014

Опис

Дозвіл на продовження
виконання робіт підвищеної
небезпеки
Опис
Виробництво теплової енергії
на теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії
Опис
Виробництво електричної
енергії
Опис
Заготівля переробка,
металургійна переробка
металобрухту кольорових
металів
Опис
Заготівля переробка,
металургійна переробка
металобрухту чорних металів
Опис
Постачання теплової енергії
Опис
Транспортування теплової
енергії магістральними та
місцевими (розподільчими)
тепловими мережами
Опис
Виробництво теплової енергії
(крім певних видів
господарської діяльності у
сфері теплопостачання, якщо
теплова енергія виробляється
на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та

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, 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».
Державний комітет України з
№0939.09.1421.08.2009 промислової безпеки, охорони праці та
27.10.0
гірничного нагляду

21.08.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

АВ №147995 28.09.2009

Національна комісія регулювання
електроенергетики України

02.09.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
АВ №469954 28.09.2009

Національна комісія регулювання
електроенергетики України

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.
АГ № 578765 15.07.2011

Міністерство промислової політики
України

22.10.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
АВ №500689 22.12.2009

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

5

Міністерство з питань житловокомунального господарства України

04.12.2014

установках з використанням
нетрадиційних або
поновлюваних джерел ен
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...)

Опис

Ліцензія на право
провадження діяльності з
використання джерел
іонізуючого випромінювання
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
Опис
Виробництво теплової енергії
на теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадиційних або

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, 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.
№534645

29.07.2010

Південно – східна держ.інспекція з
ядерної та радіаційної безпеки
держ.комітету ядерного регулювання
України

29.07.2015

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

АВ №582605 24.05.2011

Міністерство промислової політики
України

22.12.2015

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

АВ №582765 26.05.2011

Державний комітет України з питань
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

Рішенням №05-2089 від 19.06.2014р. продовжено термін дії дозволу на спеціальне
водокористування та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин із зворотними водами №УКР-ДОН-4876 до 01.01.2015 року.
Інформація про продовження терміну дії або отримання нового дозволу відсутня.
АГ №578476

11.08.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

13.07.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
АГ №500424

11.08.2011
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Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

13.07.2014

поновлюваних джерел енергії
Опис
Дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки

Опис

Медична практика

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
№1160.11.1412.07.2011
27.10.0

Опис
Транспортування теплової
енергії магістральними та
місцевими (розподільчими)
тепловими мережами
Опис
Виробництво теплової енергії
(крім діяльності з
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

АГ №601995

02.06.2011

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

Міністерство охорони здоров'я
України

Необмежена

Термін дії - безстроково
АГ №578309

24.11.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

26.10.2016

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
АГ №578311

24.11.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

26.10.2016

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

АГ №578310

24.11.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

26.10.2016

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

АВ №586354 28.07.2011

Опис
Дозвіл на зберігання та
використання нікелю

12.07.2016

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

Опис
Постачання теплової енергії

Територіальне управління
Держгірпромнагляду по Донецькій
області

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України

17.12.2014

Термін дії ліцензії буде подовжуватися у 2014 р.
№ 35/13

17.01.2013

Міністерство екології та природних
ресурсів України

27.04.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

АВ №554409 16.06.2010
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Міністерство охорони здоров‘я
України

Необмежена

медицина, дієтологія

Опис

Дозвіл на аналогову УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Ліцензія та медичну практику (організація і управління охороною здоров‘я,
терапія, стоматологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, психотерапія,
неврологія, рефлексотерапія, функціональна діагностика, народна та нетрадиційна
медицина, дієтологія, сестринська справа). Термін дії - безстроково. Ліцензія на
медичну практику АВ №554409 від 16.06.10 р. видана МОЗ України (санаторійпрофілакторій «Азовсталец» - видається безстроково).
№ БС30-140096839

Опис
Експлуатація сезонних
електроустановок ТП-306
АДЦ «Дончанка»
господарчого цеху ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» с. Безіменне
Новоазовського району
Донецької області
Опис
Ліміти на утворення та
розміщення відходів

без номеру

28.28 ОДА

141233690025

54.14.30

02/14

Опис

20.01.2014

Департамент екології та природних
ресурсів

31.12.2014

31.03.2014

Міністерство екології та природних
ресурсів України

31.03.2019

20.01.2014

Державна служба гірнічого нагляду та
промислової безпеки України

19.01.2019

08.01.2014

Територіальне управління
Держгірпромнагляду по Донецькій
області

31.12.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
28.28 ОДА

01.01.2014

Департамент екології та природних
ресурсів України. Донецка обласна
державна адміністрація

31.12.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня
АР-140031366

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

20.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Міненерговугілля України,
Держенергонагляд у Донбаському
регіоні

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис
Розміщення відходів у 2014
році

20.05.2014

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис
Проведення підривних робіт
(робіт з ВМ)

28.11.2017

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

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

Український Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис
Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

09.01.2013

03.02.2014

Український Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140031364

03.02.2014

Український Державний Центр
радіочастот

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
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17.01.2018

Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140031363

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140031376

АР-140031375

АР-140031373

АР-140027284

АР-140027285

АР-140027286

АР-140027287

АР-140027288

АР-140027289

АР-140027290

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

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.
АР-140027291

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

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

08.01.2014

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140027306

08.01.2014
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Український Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140027307

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027308

АР-140027309

АР-140027310

АР-140027311

АР-140027312

АР-140027313

АР-140031372

АР-140031374

АР-140031377

АР-140031365

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

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.
АР-140031367

Опис
Аналоговий УКХ

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

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

03.02.2014

Український Державний Центр
радіочастот

17.01.2018

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-14-

03.02.2014
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Український Державний Центр

17.01.2018

радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби
Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140031369

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140031370

АР-140031371

АР-140027267

АР-140027268

АР-140027269

АР-140027270

АР-140027271

АР-140027272

АР-140027273

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

08.01.2014

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140027274

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

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

радіочастот

0031368

08.01.2014

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140027275

08.01.2014
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Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
АР-140027276

Опис
Аналоговий УКХ
радіотелефонний зв'язок
сухопутної рухомої служби

АР-140027277

АР-140027278

АР-140027279

АР-140027280

АР-140027281

08.01.2014

АР-140027282

08.01.2014

08.01.2014

08.01.2014

08.01.2014

АР-140027283

08.01.2014

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Український Державний Центр
радіочастот

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Дозвіл на виконання
будівельних робіт на об’єкті:
«Прив’язка, монтаж
турбоповітродувного агрегату
ІУ
25.03.2014
ТКА-5200/25 ст. №3 в будівлі 114140850222
ПВС-2 ТЕЦ ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» замість
існуючого АКВ 18-2 К 4250
Опис

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

Необмежена

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

ІУ
21.01.2014
115140230305

Опис
Виконання робіт підвищеної
небезпеки: 1.Монтаж,
демонтаж, налагодження,

31.05.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.

Опис

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

Український Державний Центр
радіочастот

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

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

Необмежена

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
2287.12.14

01.10.2012
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Теріторіальне управління
держгірпромнагляду по донецькій
області

01.10.2017

ремонт, технічне
обслуговання, реконструкція
машин, механізмів,
устаткування підвищеної
небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів і
машин
Опис
Спеціальне водокористування,
скидання стічних вод в
поверхостні водойми

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
УКР-ДОН4879

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

19.06.2014

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 ділянкою,
відповідно до галузі атестації
Опис
Дозвіл на виконання роботи
підвищеної небезпеки
Опис
Дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки

Опис
Дозвіл на викиди

01.01.2015

Інформація про продовження терміну дії відсутня.
№ ІУ
22.04.2014
115141120382

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

Необмежена

Дозвіл діє на період виконання будівельних робіт.
Дозвіл одержується до моменту завершення будівництва і готовності об'єкта до
експлуатації.

Дозвіл на виконання
будівельних робіт на об'єкті:
«Реконструкція мереж та
№ ІУ
спроб госпобутової каналізації
09.09.2014
115142520511
в районі доменного цеху ТЄЦ
та порту ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» (коригування)
Опис

Департамент екології та природних
ресурсів

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

Необмежена

Дозвіл одержується до моменту завершення будівництва і готовності об'єкта до
експлуатації

06544-2-7118-ВЛ

10.09.2014

Міністерство Промислової Політики
України

10.09.2017

Після закінчення терміну дії ліцензії, термін дії ліцензії буде продовжено

06544-2-7118-ВЛ

10.09.2014

Міністерство Промислової Політики
України

10.09.2017

Після закінчення терміну дії ліцензії, термін дії ліцензії буде продовжено
Державний комітет України з
№ 3456.11.3019.10.2011 промислової безпеки, охорони праці та
74.30.0
гірничого нагляду

19.10.2016

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
№2287.12.14

01.10.2012

Територіальне управління
Держгірпромнагляду по Донецькій
області

01.10.2017

Дозволяється - Монтаж налагодження, ремонт, технічне обслуговання,
реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів і машин
Інформація про продовження терміну дії або отримання нового дозволу відсутня.
№

30.03.2009
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Держуправління охорони

30.03.2014

забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Опис

навколишнього природного
середовища

141233690025

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

Дозвіл про внесення змін до
дозволу на викиди
№1412336900забруднюючих речовин в
31.12.2010
25а
атмосферне повітря (джерела
викидів КХВ)
Опис
Проектування, монтаж,
технічне обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінка протипожежного стану
об’єктів

Опис
Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (джерела
викидів ККЦ)
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
Виробництво електричної
енергії
Опис
Надання освітніх послуг
навчальними закладами,
пов’язаних з одержанням
професійної освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до
професійно – технічного
навчання, підвищення
кваліфікації
Опис

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

АГ №595373

05.08.2011

Опис
Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Держуправління охорони
навколишнього природного
середовища

Державний департамент пожежної
безпеки МНС України

Необмежена

Строк дії - необмежений.
№
141233690025в

25.03.2013

Міністерство екології та природних
ресурсів України

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.
№
1412336900014

09.09.2013

Міністерство екології та природних
ресурсів України

30.03.2014

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

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.
№ 288008
серія АЕ

09.10.2014

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

08.10.2034

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня.

АЕ №527972 09.02.2015

Міністерство освіти і науки України

Інформація про продовження терміну дії відсутня
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27.01.2020

ІV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПРОМСЕРВІС»

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

39641616

4. Місцезнаходження 69067, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Радіаторна, будинок 40

5. Опис

Рішенням Наглядової Ради №158 від 21.01.2015 року Товариству було
надано дозвіл на участь у створенні юридичної особи – ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС».
Розмір та форма внеску ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутний капітал ТОВ
«МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС» складає: грошові кошти та майно у сумі
337 500,00 гривень (триста тридцять сім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок),
що складає 1,0 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС».
У звітному періоді ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало внески до
статутного капіталу ТОВ «МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС».
Учасники ТОВ «МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС» безпосередньо або в особі
своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому
чинним законодавством України та Статутом ТОВ «МЕТІНВЕСТ ПРОМСЕРВІС»:
- 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 ТОВ «МЕТІНВЕСТ - ПРОМСЕРВІС».
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

2.Прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи або
повне
найменування
юридичної особи

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)
7. Найменування
підприємства та
попередня посада,
яку займав

8. Опис

19.2

генеральний директор ЗАТ «Макіївський металургійний завод»
Щодо посадової особи Генерального директора:
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)** – 19 років 2 місяці 12 днів (станом на 31.03.2015 р.);
найменування підприємства та попередня посада, яку займав** – генеральний
директор ЗАТ «Макіївський металургійний завод»;
Інформація щодо загального стажу керівної роботи – 19 років 2 місяці 12 днів
(станом на 31.03.2015 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»
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».
дата обрання та термін, на який обрано – 22.04.2011 р., обрано Генеральним
директором ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Загальними зборами акціонерів (Протокол
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№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.
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
техніко-економічні 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 бізнеспланів, 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,
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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;
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
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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.
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.

1. Посада

Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

2.Прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи або
Мірошнікова Ольга Вікторівна
повне
найменування
юридичної особи
3. Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який ВС 546799 01.11.2000 Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області
видав)* або код за
ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища освіта, Східно-український державний університет, 1998 рік, спеціальність
«Облік і аудит»

6. Стаж роботи
(років)

17.2

7. Найменування
підприємства та
попередня посада,
яку займав

заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

8. Опис

Щодо посадової особи Головного бухгалтера:
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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)**
найменування підприємства та попередня посада, яку займав** – заступник
головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
Інформація щодо загального стажу керівної роботи – 17 років 2 міс.21 день (станом
на 31.03.2015р.);
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 «АЗОВСТАЛЬ»,
з 22.12.2011 р. – 31.10.2013 р. головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
тимчасово,
з 31.10.2013 р. – т. час головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.
Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.
Змін в персональному складі посадової особи головного бухгалтера протягом року
не відбулось.
Інформація стосовно повноважень та обов'язків 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
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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 товарно-матеріальних 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.

1. Посада

НАГЛЯДОВА РАДА

2.Прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи або
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В.
повне
найменування
юридичної особи
3. Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який - н/д видав)* або код за
ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи
(років)

0

7. Найменування
підприємства та
попередня посада,
яку займав

-

8. 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
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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 31.03.2015 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%.
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.
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
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(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 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
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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 будь-якого 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 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
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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
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акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
54. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення
порядку розподілу 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».

VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

23785133
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4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Cерія АЕ №294645
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

16.12.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс

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

8. Вид діяльності

66.12. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

9. 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

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗІТАРІЙ УКРАЇНИ»

2. Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

30370711
04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей д/н
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+380445910404; +380444825207

8. Вид діяльності

д/н

9. Опис

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним
товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй
України», який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних
паперiв послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi,
проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення
Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та
регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження
депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його
клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним
банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим
центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до
законодавства України. ПАТ "НДУ" - депозитарiй, який обслуговує
випуск цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi. Мiж ПАТ
"МК «АЗОВСТАЛЬ" та ПАТ "НДУ" укладено договiр про
обслуговування випускiв цiнних паперiв.
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1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС»

2. Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Серія АД №034421
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 (044) 277-50-00; +38 (044) 277-50-01

8. Вид діяльності

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

9. Опис

Товариством з ПФТС було укладено договір про підтримання
лістингу. Станом на 31.03.2015 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.

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКА БІРЖА”

2. Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

36184092

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Серія АГ №399339
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

22.10.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 (044) 495-74-74 +38 (044) 495-74-73

8. Вид діяльності

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9. Опис

Між ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
укладено договір про підтримання лістингу.
Станом на 31.03.2015 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».

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю “Кредит Менеджмент
Солюшнс»

2. Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

35550494

4. Місцезнаходження

02218, Київська обл., м. Київ, вул. М. Кібальчича, будинок 2-А
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5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Інформація відсутня
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

380442355660; 380442236449

8. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

9. Опис

Юридичні послуги по стягненню заборгованості

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"

2. Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

13490997

4. Місцезнаходження

83052, Донецька обл. м. Донецьк, проспект Ілліча, буд.100 - юридична
адреса; 03186, м. Киів, вул. Авіаконструктора Антонова, 5 - фактична
адреса

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Серія АВ № 584189
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

19.05.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(062) 348 38 00; (062) 348 38 87

8. Вид діяльності

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

9. Опис

Обов'язкове страхування відповідальності, добровільне страхування
майна.

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСОРИС
КОНСАЛТИНГ»

2. Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

36185185

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей інформація відсутня
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+380 44 521 6060, +380 44 528 1415

8. Вид діяльності

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

Консультаційні послуги з питань актуарних розрахунків, які необхідно
провести згідно до норм, передбачених 19 стандартом Міжнародних
Стандартів Фінансової Звітності

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг»

2. Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

33306958

4. Місцезнаходження

01001 Україна - м.Київ, вул.Хрещатик, буд.19-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей №16326/14
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

22.04.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 (044) 490 3000, +38 (044) 490 3030

8. Вид діяльності

Послуги з оцінки

9. Опис

Послуги з оцінки

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«УКРВОСТОКАУДИТ»

2. Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

19348835

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей № 0025
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 (050) 470-70-72 -

8. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту

9. Опис

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

1. Найменування

Fіtch Ratіngs. Ltd.

2. Організаційно-правова
Корпорація
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

1316230

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей Інформація відсутня
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
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або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+44 (0) 20 3530 1000, 44 (0) 20 3530 2524

8. Вид діяльності

Кредитний аналіз, кредитна оцінка, Міжнародні та національні
рейтинги

9. 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.
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

238/1/99

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

3174202280

793550570

100

0.25

3657800120

914450030

100

0.25

5621805013

1405451253.25

100

0.25

4194295728

1048573932

100

0.25

4204000000

1051000000

100

24.06.1999

Опис

29.03.2006

-

148/1/06

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Опис

19.02.2007

-

80/1/07

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Опис

02.04.2008

117/1/08

334/1/08

Документарні
іменні
-

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Опис

29.08.2008

Документарні
іменні

Документарні
іменні
-

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA0501431003

Акція проста
документарна
іменна

Опис

Документарні
іменні
-
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02.07.2010

489/1/10

Опис

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

UA4000075758

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

4204000000

1051000000

100

У звітному періоді торгівля цінними паперами товариства на зовнішніх ринках емітентом не здійснювалась.
На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснюється на:
1). ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», з якою було укладено відповідний договір про підтримання лістингу. Прості іменні акції ПАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) бездокументарної форми існування станом на 31.03.2015 року перебували у
Котирувальному Списку 2-го рівня Біржового Списку ПФТС.
Протягом 1 кварталу 2015 року: найвища ціна на акції 0,86 грн./акція; найнижча ціна – 0,20 грн./акція; середня ціна – 0,7839 грн./акція.
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 1 кв.2015р. – 2079388,40 грн. Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 1 кв. 2015р. біржового контракту склав 0,7738 грн./акція. Ринкова капіталізація станом
на день укладання останнього у 1 кв. 2015р. біржового контракту склала 3253055200 грн.
2). ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», з якою укладено відповідний договір про підтримання лістингу. Прості іменні акції ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"
(код за ЄДРПОУ – 00191158, код – AZST) бездокументарної форми існування станом на 31.03.2015 року включені до біржового реєстру другого
рівня лістингу ПАТ «Українська біржа».
Інформація про найвищу, найнижчу і середню ціни акцій за безадресними угодами укладеними протягом 1 кварталу 2015 року: найвища ціна –
0,876 грн, найнижча -0,65 грн. Загальний обсяг угод протягом 1 кв. 2015р. – 16825190,06 грн.; ЦП – 22679103 шт.; кількість угод- 4463.
Біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.03.15р. – 0,7759 грн. Ринкова капіталізація акцій станом на 31.03.2015р. –
3321160000 грн.
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ІX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

3806

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

3806

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

24355

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

27098787

X

X

Усього зобов'язань

X

27126948

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

Поточні зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 24 035 655 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" складають 3 091 293 тис.
грн.
До складу інших зобов'язань входять:
*Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17 571 025
тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 2 055 783 тис.
грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 18 180 тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 36 199 тис. грн.;
*Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 781 083 тис. грн.;
*Пенсійні зобов'язання 1 191 403 тис. грн.;
*Інші поточні зобов'язання 3 545 224 тис. грн.;
*Відстрочені податкові зобов'язання 1 899 890 тис. грн.
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основні види продукції*

у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична од.
вим.)

у грошовій
формі (тис.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

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

723

5478130

61.41

529

4065974

54.79

2

Листові гарячекатані і холоднокатані
вироби з нелегованої та легованої сталі

205

2041738

22.89

160

1872267

25.23
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

87.9

2

Витрати на оплату праці і відрахування на
соціальні заходи

3.4

3

Амортизація

6.9

4

Інші витрати

1.8
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 04 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Територія

за ЄДРПОУ

00191158

за КОАТУУ 1412300000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

24.10

11770

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 31.03.2015 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

8222

7495

0

первісна вартість

1001

50393

50393

0

накопичена амортизація

1002

42171

42898

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1571348

1442266

0

Основні засоби:

1010

20197222

19945268

0

первісна вартість

1011

20220650

20469395

0

знос

1012

23428

524127

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

І. Необоротні активи
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первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

279697

279697

0

інші фінансові інвестиції

1035

216

216

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5367

3691

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

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

22062072

21678633

0

Запаси

1100

4528981

6213886

0

Виробничі запаси

1101

2957775

4193616

0

Незавершене виробництво

1102

798435

989309

0

Готова продукція

1103

772687

1027645

0

Товари

1104

84

3316

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

9485485

17829905

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

806082

391681

0

з бюджетом

1135

997409

1006859

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

64561

67892

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

447487

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

147408

454265

0

Готівка

1166

33

24

0

Рахунки в банках

1167

147375

313314

0

Витрати майбутніх періодів

1170

405272

440005

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

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

ІІ. Оборотні активи
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Інші оборотні активи

1190

22669

29766

0

Усього за розділом ІІ

1195

16457867

26881746

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

38519939

48560379

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

13539742

13239631

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

3167307

4441810

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

20401144

21375536

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1671652

1899890

0

Пенсійні зобов’язання

1505

1154968

1191403

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

Пасив

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

39

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

2826620

3091293

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

4330

3806

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

10984258

17571025

0

за розрахунками з бюджетом

1620

25432

24355

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

17546

18180

0

за розрахунками з оплати праці

1630

37553

36199

0

за одержаними авансами

1635

1471719

2055783

0

за розрахунками з учасниками

1640

781083

781083

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

48969

57895

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1921285

3545224

0

Усього за розділом ІІІ

1695

15292175

24093550

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

38519939

48560379

0

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Облікова політика на ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" будується таким чином, щоб фінансові звіти
повністю відповідали усім вимогам Закону України від 16.07.1999р. № 996-Х1V "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Міжнародним стандартам фінансової
звітності.
Опис Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.03.2015р.:
1. Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності із МСБО 38
«Нематеріальні активи» за собівартістю. Аналітичний облік нематеріальних активів
здійснюється за класифікаційними групами та окремо по кожному об'єкту.
Нематеріальні активи ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представлені авторськими та суміжними з
ними правами первісною вартістю 50 393 тис. грн.
Примітки
Первісна вартість нематеріальних активів на 31.12 2014р. складає 50 393 тис. грн.
Протягом 3 місяців 2015р. надходжень нематеріальних активів не було, вибуття
нематеріальних активів не було, нарахована амортизація за 3 місяця - на суму 726 тис. грн.
Загальна первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.03.2015р. складає 50 393 тис.
грн. Накопичений знос нематеріальних активів становить 42 898 тис. грн.
Залишкова вартість, відповідно, становить 7 495 тис. грн.
Згідно Облікової політиці, ліквідаційна вартість нематеріальних активів з обмеженим
терміном корисної служби приймається рівною нулю.
Протягом звітного року амортизація нематеріальних активів нараховувалась прямолінійним
методом протягом терміну їх корисної служби.
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2. Незавершене будівництво та капітальні вкладення.
Станом на 31.12.2014 р.. незавершене будівництво (капітальні інвестиції) ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» дорівнювало 575 963 тис. грн., станом на 31.03.2015 р. незавершене
будівництво (капітальні інвестиції) дорівнює 749 841 тис. грн.
Облік капітальних інвестицій ведеться у відповідності із діючим законодавством.
3.Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
Основні засоби визнаються та відображаються у фінансовій звітності за умови їх
використання у процесі виробництва або постачання товарів (надання послуг), здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій
та якщо очікуваний корисний строк їх використання (експлуатації) більше одного року.
За даними аналітичного та синтетичного обліку вартість власних основних засобів в активах
підприємства станом на 31.03.2015 року складає:
- первісна вартість 20 469 395 тис. грн.;
- знос 524 127 тис. грн.;
- залишкова вартість 19 945 268 тис. грн.
Основні принципи формування інформації про основні засоби і інші необоротні активи,
порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентується МСБО 16
«Основні засоби».
Всі основні засоби, при постановці на баланс, оцінюються за їх первинною вартістю, яка
визначається відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби».
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.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт
основних засобів став придатним для корисного використання.
Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів на 31.03.2015 року становить:
- первісна вартість 22 744 тис. грн.;
- знос 22 744 тис. грн.
Інформація про рух основних засобів за 1 квартал 2015р. (в тис. грн.)
Залишок основних засобів на 31.12.2014р по первісної (переоціненої) вартості / знос
Будівлі і споруди 6 644 058 / 0
Виробниче обладнання 13 123 869 / 0
Інші 452 723 / 23 428
Разом 20 220 650 / 23 428
Надійшло основних засобів за 3 місяця 2015р.
Будівлі і споруди 51 168
Виробниче обладнання 188 590
Інші 12 024
Разом 251 782
Вибуло основних засобів за 3 місяця 2015р. по первісної (переоціненої) вартості / знос
Будівлі і споруди 105 / 0
Виробниче обладнання 1 408 / 114
Інші 1 524 / 150
Разом 3 037/ 264
Нараховано амортизації за 3 місяця 2015р.
Будівлі і споруди 116 818
Виробниче обладнання 367 132
Інші 17 013
Разом 500 963
Залишок основних засобів на 31.03.2015р по первісної (переоціненої) вартості / знос
Будівлі і споруди 6 695 121/ 116 818
Виробниче обладнання 13 311 051/ 367 018
Інші 463 223 / 40 291
Разом 20 469 395 / 524 127
4. Довгострокові фінансові інвестиції.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові
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інвестиції та її розкриття у фінансової звітності регламентуються П(С)БО 12 "Фінансові
інвестиції".
ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" здійснює аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій
окремо по видам вкладень та по об'єктам інвестування.
Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представлені інструментами
капіталу у вигляді акцій, паїв та інших майнових прав.
Станом на 31.03.2015 року довгострокові та інші фінансові інвестиції ПАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" становлять 279 913 тис. грн., у тому числі:
1) Інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі 279 697 тис. грн.
2) Інші фінансові інвестиції на загальну суму 216 тис. грн.
Інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств представлені:
Назва підприємства// Доля в статутному фонді// Сума на кінець року
ASM Steeltradіng GmbH 40 %; 153 тис. грн.;
СП "Азовлітас" 40 %; 922 тис. грн.;
ПФК "Інвестиційно-металургійний Союз" 25,9 % з урахуванням доведення до справедливої
вартості 104 334 тис. грн.;
ТОВ "Фірма Маріта" 99,97 %; 1 014 тис. грн.;
ТОВ "Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод" 40 % з урахуванням
доведення до справедливої вартості 173 274 тис. грн.;
Всього 279 697 тис. грн.
Інші фінансові інвестиції на звітну дату представлені:
Фінансова інвестиція // Доля в статутному фонді// Сума на кінець року
"Промсидер" 10,00%; 165 тис. грн.;
Інші 51 тис. грн.
Всього 216 тис. грн.
5. Довгострокова дебіторська заборгованість.
У балансі підприємства станом на 31.03.2015 р. відображено довгострокову дебіторську
заборгованість у сумі 3 691 тис. грн. Вона представлена:
Найменування//сума (тис. грн.),
Довгострокова заборгованість по виданим позикам (квартири) 3 690 тис. грн.
Довгострокова заборгованість по виданим позикам (освіта) 1 тис. грн.
ВСЬОГО 3 691 тис. грн.
6. Запаси.
Для накопичення інформації про запаси та відображення операцій з ними згідно МСБО 2
«Запаси», на підприємстві запаси об'єднуються в групи:
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- малоцінні та швидкозношувані предмети на складі;
- товари.
З метою бухгалтерського обліку одиницею запасів визнається окреме найменування
(номенклатура) запасів. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за
собівартістю.
Оцінка вибуття запасів проводиться за методом середньозваженої собівартості.
За даними аналітичного і синтетичного обліку вартість запасів ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"
станом на 31.03.2015 року складає 6 213 886 тис. грн., у тому числі:
1) Виробничі запаси 4 193 616 тис. грн.:
у тому числі:
- сировина і матеріали 3 834 875 тис. грн.;
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 649 тис. грн.;
- паливо 83 500 тис. грн.;
- тара і тарні матеріали 5 тис. грн.;
- запасні частини 257 890 тис. грн.;
- інші виробничі запаси 11 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети 16 686 тис. грн.
2) Незавершене виробництво 989 309 тис. грн.;
3) Готова продукція 1 027 645 тис. грн.;
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4) Товари 3 316 тис. грн.;
Разом 6 213 886 тис. грн.
7. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" представлена: довгостроковою
дебіторською заборгованістю; поточною дебіторською заборгованістю за товари, роботи,
послуги; дебіторською заборгованістю за виданими авансами, з бюджетом; іншою поточною
заборгованістю, а також заборгованістю, забезпеченою векселями.
Аналітичний облік заборгованості, забезпеченою векселями, здійснюється окремо по
кожному дебітору та за кожним окремим векселем. Оперативний контроль за платежами по
одержаних векселях ведеться за допомогою реєстру, в якому векселі упорядковані згідно
строкам погашення заборгованості. У балансі підприємства станом 31.03.2015 р. відображено
0 тис. грн., тому що на всю суму заборгованості був нарахований резерв сумнівних боргів.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство
реалізує продукцію з відстрочкою платежу. Така дебіторська заборгованість визнається
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та оцінюється за
первісною вартістю.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2015 року складає 17
829 905 тис. грн., а саме:
Найменування підприємства// Сума на кінець року,
Розрахунки с покупцями і замовниками 11 326 219 тис. грн.;
Позови щодо розрахунків з вітчизняними покупцями і замовниками 336 тис. грн.;
Розрахунки с іноземними покупцями і замовниками 4 110 252 тис. грн.;
Розрахунки с іноземними покупцями по договорах комісії 1 783 201 тис. грн.;
Дооцінка дебіторської заборгованості по нерезидентах 669 309 тис. грн.;
Дооцінка розрахунків с іноземними покупцями по договорах комісії (52 770) тис. грн.
Позови щодо розрахунків з іноземними покупцями (у тому числі дооцінка) 288 тис. грн.;
Разом первинна вартість 17 836 835 тис. грн.;
Резерв сумнівних боргів для торгової дебіторської заборгованості (6 810) тис. грн.;
Дооцінка РСД для торгової дебіторської заборгованості (120) тис. грн.;
Разом резерв сумнівних боргів (6 930) тис. грн.
У ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
обліковується на балансі за чистою вартістю реалізації з урахуванням сумнівної
заборгованості.
Аналітичний облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги здійснюється на
підприємстві за часом виникнення дебіторської заборгованості та по дебіторам.
Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість,
відносно якої є невпевненість у її погашенні боржником. Щомісячно визначається сума
відрахувань до резерву сумнівних боргів за методом аналізу кожного окремого дебітора,
виходячи з його платоспроможності.
Інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться на підприємстві щорічно.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 1 006 859 тис. грн., у т.ч.:
ПДВ – 966 840 тис. грн.;
Податок на прибуток 40 000 тис. грн.
Інші податки – 19 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами за станом на 31.03.2015 р. склала – 391 681
тис. грн., у т.ч.:
Найменування // Сума на кінець кварталу
Видані аванси 452 325 тис. грн. у т.ч.:
ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» м. Краснодон 343 155 тис. грн.;
ТОВ «АТРІУС ГРУПП» м. Київ 38 338 тис. грн.;
ДОНЕЦЬКА МИТНИЦЯ ДФС м. Маріуполь 15 760 тис. грн.;
ОДЕСЬКА МИТНИЦА ДФС м. Одеса 11 868 тис. грн.;
GLENCORE ІNTERNATІONAL AG Швейцарія 9 663 тис. грн.;
ОАО "КЗФ" Россия 7 948 тис. грн.;
ПІВДЕННА МИТНИЦЯ МІНДОХОДІВ м. Одеса 6 762 тис. грн.;
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ОДВ ДНІПРОПОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС м. Дніпропетровськ 4 000 тис. грн.;
ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" Россия 3 163 тис. грн.;
інші (з сум < 3 000 000) 11 668 тис. грн.
Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості за авансами виданими (2 212) тис.
грн.;
Корегування ПДВ (58 432) тис. грн.
Разом: 391 681 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість в ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за станом на
31.03.2015р. дорівнює 67 892 тис. грн., у т.ч.:
Найменування //Сума на кінець кварталу
- аванси підзвітні 58 тис. грн.;
- дооцінка претензійних рахунків 19 910 тис. грн.;
- позови продаж задоволені 13 847 тис. грн.;
- розрахунки з іншими дебіторами. 112 тис. грн.
- претензії покупок 5 тис. грн.;
- позови покупок задоволені 14 178 тис. грн.;
- інша дебіторська заборгованість - штраф. санкції нарах. 1 104 тис. грн.;
- розрахунки з іншими дебіторами за продані акції 3 478 тис. грн.
- розрахунки з працівниками по виданим позикам (квартири) 1 536 тис. грн.;
- розрахунки з іншими дебіторами 7 889 тис. грн.;
- інша дебіторська заборгованість – поворотна фінансова допомога – 50 000 тис. грн.
- дооцінка розрахунків с іншими дебіторами 2 792 тис. грн.;
- резерв сумнівних боргів з урахуванням дооцінки (49 294) тис. грн.;
- розрахунки по заробітній платі 2 268 тис. грн.;
- розрахунки з фізичними особами 9 тис. грн..
8. Монетарні активи (грошові кошти та їх еквіваленти).
За даними синтетичного та аналітичного обліку грошові кошти на 31.03.2015р. представлені
грошовими коштами в національній та іноземній валюті в касі підприємства та на
розрахункових рахунках на суму 454 265 тис. грн., у т.ч.:
- в національній валюті – 113 808 тис. грн.;
- в іноземній валюті – 199 530 тис. грн.;
- грошові кошті в дорозі – 140 927 тис. грн.
Структура грошових коштів наведена у наступній таблиці:
Найменування показника//На кінець року,
Каса 24 тис. грн.
Поточний рахунок у банку 313 274 тис. грн.
Інші рахунки в банку 40 тис. грн.;
Грошові кошті в дорозі 140 927 тис. грн.
Разом 454 265 тис. грн.
9. Облік інших оборотних активів на підприємстві здійснюється підприємством згідно норм
діючого законодавства України.
Станом на 31.03.2015р. інші оборотні активи показані у балансі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у
сумі 29 766 тис. грн. і представлені наступним чином:
- розрахунки з податкового кредиту з ПДВ – 20 634 тис. грн.
- інші – 9 132 тис. грн.
10. Витрати майбутніх періодів.
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".
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Станом на 31.03.2015 року залишок по рахунку "Витрати майбутніх періодів" становить 440
005 тис. грн. з них:
Футеровка конвертера 4 897 тис. грн.;
Футеровка обтискного цеху 1 534 тис. грн.;
Змінне обладнання 429 187 тис. грн.;
Транспортерна стрічка для КХП 911 тис. грн.;
Витрати на утримання цеха морських перевезень у міжнавігаційний період 1 382 тис. грн.;
Інші (страхова премія, програмне забезпечення, витрати на відрядження, масло І-20,
сірководень ЦМВ) 2 094 тис. грн.;
Разом 440 005 тис. грн.
11. Зареєстрований (пайовий) капітал.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"
зареєстровано 01 жовтня 1996 року Розпорядженням Маріупольської Ради народних
депутатів за № 845 р.
Станом на 31.03.2015 року зареєстрований капітал Товариства складає 1 051 000 000,00 (один
мільярд п’ятдесят один мільйон) грн., поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті
чотири мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять
копійок) гривні кожна.
Статут (що діє станом на 31.03.2015р.) затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ
«МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №1 від 14.04.2014р.) зареєстрований 22.04.2014 року №
12741050028000396.
В балансі підприємства за станом на 31.03.2015р. зареєстрований (пайовий) капітал дорівнює
1 972 965 тис. грн. і складається із:
- Статутний капітал 1 051 000 тис. грн.;
- Індексація капіталу на ефект гіперінфляції (ІAS29) 921 965 тис. грн.
Додаткова інформація щодо формування та змін розміру Зареєстрованого капіталу ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ» у розділі «Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента».
12. Капітал у дооцінках.
В балансі підприємства за станом на 31.03.2015р. капітал у дооцінках дорівнює 13 239 631
тис. грн. і складається із:
- Дооцінка (уцінка) активів 13 093 090 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) незавершеного капітального будівництва 30 162 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) фінансових інвестицій 83 509 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) інвестиційних сертифікатів 21 711 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) невстановлених необоротних активів 11 166 тис. грн.;
- Інші (- 7) тис. грн.
13. Додатковий капітал
В балансі підприємства за станом на 31.03.2015р. додатковий капітал дорівнює 1 445 121 тис.
грн., у тому числі:
- Емісійний доход 1 445 121 тис. грн.
14. Резервний капітал.
Станом на 31.03.2015р. резервний капітал ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" дорівнює 276 009 тис.
грн.
15. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на
31.03.2015р. склав 4 441 810 тис. грн.
Рух нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) протягом звітного періоду:
Залишок на початок періоду (прибуток) 3 167 307 тис. грн.;
Прямий вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 321 727 тис. грн.;
Фінансовий результат за 1 квартал 2015р. (збиток)/прибуток – 952 776 тис. грн.;
Загальний вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 274 503 тис. грн.;
Залишок на кінець періоду (прибуток) 4 441 810 тис. грн.
16. Довгострокові зобов'язання і забезпечення.
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Станом на 31.03.2015р. довгострокові зобов'язання і забезпечення ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"
склали 3 091 293 тис. грн., в тому числі:
- Відстрочені податкові зобов'язання 1 899 890 тис. грн.;
- Пенсійні зобов'язання 1 191 403 тис. грн.
17. Поточні зобов'язання і забезпечення.
Поточні зобов'язання і забезпечення ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 31.03.2015р.
представлені наступним чином:
- Векселі видані 3 806 тис. грн.
- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17 571 025 тис. грн.
- Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 24 355 тис. грн.
- Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 18 180 тис. грн.
- Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 36 199 тис. грн.
- Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 2 055 783 тис. грн.
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 781 083 тис. грн.
- Поточні забезпечення 57 895 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Найменування кредитора// Сума станом на 31.03.2015р.:
METІNVEST ІNTERNATІONAL S.A Geneva. 7 175 968 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 3 638 083 тис. грн.;
ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" м. Маріуполь 3 412 362 тис. грн.;
НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" м. Київ 297 048 тис. грн.;
ПАТ "ЄМЗ" м. Єнакієве 251 669 тис. грн.;
ПАТ НЗФ м. Нікополь 241 914 тис. грн.;
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" м. Донецьк 222 498 тис. грн.;
ПАТ "ПІВДГЗК" м. Кривий Ріг 181 486 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" м. Донецьк 176 888 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" м. Донецьк 161 265 тис. грн.;
DALMOND TRADE HOUSE LTD. Nіcosіa 149 381 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" м. Маріуполь 131 966 тис. грн.;
ПАТ "АКХЗ" м. Авдіївка 121 083 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА" м. Донецьк 101 914 тис. грн..;
ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у м. Донецьк 75 897 тис. грн.;
VESUVІUS POLAND SPOLKA Z O.O. Skawіna 60 637 тис. грн.;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 58 790 тис. грн.;
STROYSERVІCE TRADІNG LІMІTED Nіcosіa 52 422 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" м. Донецьк 45 674 тис. грн.;
ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ" смт. Новотроїцьке 40 538 тис. грн.;
ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" м. Запоріжжя 38 328 тис. грн.;
ТОВ "МАККІНЗІ І КОМПАНІЯ УКРАЇНА" м. Київ 35 881 тис. грн.;
ПРАТ "СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" м. Маріуполь 32 645 тис. грн.;
ЗАО "РЭПХ" м. Санкт-Петербург 32 448 тис. грн.;
BEІJІNG LІRR HІGH TEMPERATURE MATERІALS CO, LTD Beіjіng 28 120 тис. грн.;
ВАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" м. Запоріжжя 21 281 тис. грн.;
ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" м. Димитров 20 513 тис. грн.;
ТОВ "КАЛЬДЕРІС УКРАЇНА" смт. Володимирівка 19 178 тис. грн.;
ПРАТ "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФДК" м. Докучаєвськ 19 146 тис. грн.;
ТОВ "ТПГ "ЄВРОБУДМАЙСТЕР" м. Алчевськ 18 028 тис. грн.;
ТОВ "ТОНДО" м. Кривий Ріг 17 100 тис. грн.;
ТОВ "ПРОМХІМТЕХ ЛТД" м. Дніпропетровськ 17 020 тис. грн.;
ТОВ "ЕКОМЕТ ПЛЮС" м. Дніпропетровськ 13 439 тис. грн.;
ПАТ "ПВЗ" м. Горлівка 12 179 тис. грн.;
MІSANO MІDDLE EAST FZ-LLC Ras Al Khaіmah 11 779 тис. грн.;
SEEІF CERAMІC, A.S. Rajec-Jestrebі 11 740 тис. грн.;
ПАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КХЗ" м. Дніпродзержинськ 11 600 тис. грн.;
ТОВ "НАФТОПРОМТОРГ" м. Донецьк 11 539 тис. грн.;
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС" м. Запоріжжя 10 853 тис. грн.;
ТОВ "ЕЙЧ АР ГАРАНТ" м. Маріуполь 10 755 тис. грн.;
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ООО "АРКАДА" м. Новокузнецк 10 442 тис. грн.;
SUІFENHE XІN-RESІSTANT TECHNOLOGY Suіfenhe Cіty 10 384 тис. грн.;
ТОВ "МАГМА" м. Маріуполь 9 837 тис. грн.;
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" м. Запоріжжя 9 076 тис. грн.;
ТОВ "МЕДИНСЬКИЙ І К" м. Єнакієве 8 983 тис. грн.;
ОАО "УК "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" г. Березовський 8 795 тис. грн.;
ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" 8 373 тис. грн.;
NORSKE BUSІNESS LP Douglas, Scotland 8 289 тис. грн.;
ТОВ "ЕНЕРГІЯ" м. Дніпропетровськ 7 020 тис. грн.;
ПП "КОНСОЛЬ" м. Маріуполь 6 795 тис. грн.;
ПП - ФІРМА "ДАРЬЯЛ" м. Запоріжжя 6 521 тис. грн.;
EUROLІNEX GMBH Essen 6 386 тис. грн.;
ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" м. Київ 6 205 тис. грн.;
ООО "РГХО" м.. Москва 5 829 тис. грн.;
ТОВ "АСКОНТ" м. Горлівка 5 769 тис. грн.;
ТОВ "УКРСПЕЦІЗОЛЯЦІЯ ПЛЮС" м. Маріуполь 5 036 тис. грн.;
ТОВ "БМП "МРІЯ м. Дніпропетровськ 5 026 тис. грн.;
інші (< 5 000 000.00) 451 204 тис. грн.;
Всього 17 571 025 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами:
Найменування кредитора// За що // Сума на кінець кварталу
ВАТ "ПІВНГЗК" м. Кривий ріг 309 620 тис. грн.;
АТ "ГМБ" м. Горлівка 155 000 тис. грн.;
ПАТ "ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" м. Дружківка 150 000 тис. грн.;
ВАТ "ДОНЕЦЬККОКС" м. Донецьк 30 841 тис. грн.;
ПАТ "ДГМ" м. Донецьк 50 000 тис. грн.;
АТ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" м. Київ 80 000 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 1 090 875 тис. грн.;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 115 297 тис. грн.;
ПАТ "АКХЗ" 162 000 тис. грн.;
ПАТ «ЦГОК» 200 000 тис. грн.;
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА" 8 045 тис. грн.;
ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" 112 481 тис. грн.;
Інші < 2 000 000.00 1 095 тис. грн.;
ПДВ по авансам отриманим (409 471) тис. грн.
Разом: 2 055 783 тис. грн.
Інші поточні зобов'язання станом на 31.03.2015р. склали 3 545 224 тис. грн., у т.ч.:
- перерахунковий рахунок податкового кредиту 239 тис. грн.
- інші утримання із зарплати 2 961 тис. грн.
- розрахунки с іншими кредиторами – 3 тис. грн.
- розрахунки з іншими кредиторами по договорам комісії і дооцінка іншої кредиторської
заборгованості 3 542 021 тис. грн., у т.ч.:
- ПАТ "ІНГЗК" м. Кривий ріг 1 439 815 тис. грн.;
- ПАТ "АКХЗ" м. Авдіївка 155 501 тис. грн.;
- ПАТ "ПІВНГЗК" м. Кривий ріг 1 251 528 тис. грн.;
- ПАТ "ЦГЗК" м. Кривий ріг 91 331 тис. грн.;
- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ХОЛДІНГ" м. Донецьк 198 699 тис. грн.;
- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" м. Донецьк 265 287 тис. грн.;
- ПАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ" м. Краснодон 84 328 тис. грн.;
- ТОВ "КСЗ" м. Керч 55 532 тис. грн.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ
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(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

7409619

4178405

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

( 6564037 )

( 4252552 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

845582

0

збиток

2095

(0)

( 74147 )

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

833164

4022

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

( 54970 )

( 51037 )

Витрати на збут

2150

( 204214 )

( 134640 )

Інші операційні витрати

2180

( 200050 )

( 32176 )

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)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
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прибуток

2190

1219512

0

збиток

2195

(0)

( 287978 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

27658

50834

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 52370 )

( 138865 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 18533 )

( 6305 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1176267

0

збиток

2295

(0)

( 382314 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-223491

64611

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

952776

0

збиток

2355

(0)

( 317703 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-114

-75

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

26477

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

26363

-75

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

4747

-12

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

21616

-63

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

974392

-317766

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

6319754

4239786

Витрати на оплату праці

2505

215987

198895

Відрахування на соціальні заходи

2510

87171

77745

Амортизація

2515

499373

231235

Інші операційні витрати

2520

386469

618706

Разом

2550

7508754

5366367
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

4204000000

4198901176

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4204000000

4198901176

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.22664

-0.07566

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.22664

-0.07566

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Опис «Звіт про фінансові результати» за січень-березень 2015 року
Облік доходів на підприємстві ведеться згідно з МСБО 18 «Дохід» та діючого
законодавства.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 1 квартал 2015 року
становить 7 409 619 тис. грн., у т.ч.:
- валова виручка від реалізації металопродукції 6 811 225 тис. грн.;
- валова виручка - інша продукція 409 232 тис. грн.;
- валова виручка від реалізації продукції коксохімічного виробництва 188 740 тис. грн.;
- валова виручка від реалізації послуг виробничого характеру 422 тис. грн.
Інші операційні доходи дорівнюють 833 164 тис. грн., у т.ч.:
- прибуток від реалізації товарів, запасів, послуг 778 199 тис. грн.;
- списання простроченої кредит. заборгованості 635 тис. грн.;
- залишки при інвентаризації 51 735 тис. грн.;
- чистий дохід по договорах комісії 994 тис. грн.;
- дохід від відсотків отриманих по поточних рахунках 499 тис. грн.;
- дохід від безоплатно отриманих активів 1 102 тис. грн.
Інші доходи 27 658 тис. грн., у тому числі:
- ліквідація основних засобів 27 648 тис. грн.;
- дохід згорнутого результату від реалізації необоротних активів утримуваних для
продажу 10 тис. грн.
Витрати на підприємстві поділяються на собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові
витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 1 квартал 2015 року
становить (6 564 037) тис. грн., у т.ч.:
- виробнича собівартість реалізованої металопродукції (6 144 645) тис. грн..;
- виробнича собівартість реалізованої іншої продукції (331 629) тис. грн.;
- собівартість реалізованої продукції коксохімічного виробництва (87 122) тис. грн.;
- виробнича собівартість товарних послуг (641) тис. грн.
До адміністративних витрат відносяться витрати, направлені на обслуговування та
управління підприємством. Витрати на збут включають такі витрати, що пов'язані з
реалізацією (збутом) продукції.
За 1 квартал 2015 року витрати склали:
- адміністративні (54 970) тис. грн.;
- витрати на збут (204 214) тис. грн.;
- інші операційні витрати (200 050) тис. грн.;
- фінансові витрати (52 370) тис. грн.;
- інші витрати (18 533) тис. грн.
До інших операційних витрат підприємства за 1 квартал 2015 року віднесено (200 050)
тис. грн., у тому числі:
- витрати на досліди та розробки (225) тис. грн.;
- витрати на купівлю-продаж валюти, курсові різниці (26 760) тис. грн.;
- витрати на оренду (696) тис. грн.;
- інші витрати операційної діяльності (134 408) тис. грн.;
- штрафи, пені (17 649) тис. грн.;
- РП - підготовка кадрів (147) тис. грн.;
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- витрати на благодійність (11 534) тис. грн.;
- інші витрати соціального призначення (8 631) тис. грн.
Фінансові витрати у сумі (52 370) тис. грн. представлені:
- фінансові витрати – проценти по пенсійним зобов’язанням (52 370) тис. грн.
Інші витрати у сумі (18 533) тис. грн. представлені:
- списання необоротних активів (9 017) тис. грн.;
- інші витрати звичайної діяльності (9 508) тис. грн.;
- витрати по безоплатній передачі необоротних активів (8) тис. грн.
З метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, підприємство здійснює
податковий облік витрат у відповідності до Податкового Кодексу України від 2 грудня
2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями.
Витрати з податку на прибуток (податок на прибуток від звичайної діяльності та
відстрочені податкові зобов’язання і відстрочені податкові активи) у звітному періоді
склав 223 491 тис. грн.
Відстрочені податкові зобов’язання станом на 31.03.2015 . дорівнюють 1 899 890 тис. грн.
Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами на 31.12.2014 року склали:
Дебіторська заборгованість 10 003 792 тис. грн.,
у т. ч.:
Передоплати постачальникам 748 829 тис. грн.,
Інша дебіторська заборгованість 4 983 тис. грн.,
Дебіторська заборгованість 9 249 980 тис. грн.,
Кредиторська заборгованість 17 098 843 тис. грн.,
у т. ч.:
Кредиторська заборгованість за договорами комісії 1 915 457 тис. грн.,
Аванси, отримані від клієнтів 1 402 918 тис. грн.,
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 13 004 745 тис. грн.,
Дивіденди до виплати 775 723 тис. грн.
Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами на 31.03.2015 року склали:
Дебіторська заборгованість 17 380 952 тис. грн.,
у т. ч.:
Передоплати постачальникам 343 445 тис. грн.,
Інша дебіторська заборгованість 59 053 тис. грн..;
Дебіторська заборгованість 16 978 454 тис. грн.,
Кредиторська заборгованість 22 204 937 тис. грн.,
у т. ч.:
Кредиторська заборгованість за договорами комісії 3 542 021 тис. грн.,
Аванси, отримані від клієнтів 1 988 144 тис. грн.,
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 15 899 049 тис. грн.
Дивіденди до виплати 775 723 тис. грн.
Доходи і закупівлі в 1кварталі 2015 року
Дохід без ПДВ від продажу товарної продукції 7 379 916 тис. грн.
Закупівлі без ПДВ 10 547 486 тис. грн.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2015 р.
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

6210091

5150489

Повернення податків і зборів

3005

349640

53132

у тому числі податку на додану вартість

3006

349640

53132

Цільового фінансування

3010

5990

4478

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

789236

788488

Надходження від повернення авансів

3020

374201

64099

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

388

602

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

522

2654

Надходження від операційної оренди

3040

2011

2958

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

6

45398

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

126818

2538

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4849951 )

( 2293187 )

Праці

3105

( 176990 )

( 159991 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 108790 )

( 100774 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 60587 )

( 48437 )

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

( 1638286 )

( 1721055 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 319 )

(7)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 7508 )

( 2971 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 260527 )

( 1540597 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

755945

247817

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

971

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 459349 )

(0)

необоротних активів

3260

( 233991 )

( 142014 )

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

-693340

-141043

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(4)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-4
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Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

62605

106770

Залишок коштів на початок року

3405

147408

269235

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

244252

20567

Залишок коштів на кінець року

3415

454265

396572

Примітки

Опис Звіту про рух грошових коштів 1 квартал 2015 року
Склад грошових коштів у звітному періоді.
Вся інформація Звіту про рух грошових коштів розподіляється між стовбцями: "Надходження", який має значення збільшення грошових коштів; - "Видаток", який
означає зменшення грошових коштів.
РОЗДІЛ 1. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Рух коштів у результаті операційної діяльності характеризується наступними даними:
Надходження від:
- Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 6 210 091 тис. грн.,
- Повернення податків і зборів (податок на додану вартість) – 349 640 тис. грн.,
- Цільового фінансування – 5 990 тис. грн.,
- Авансів від покупців і замовників – 789 236 тис. грн.,
- Повернення авансів - 374 201 тис. грн.,
- Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках –388 тис. грн.,
- Боржників неустойки (штрафів, пені) – 522 тис. грн.,
- Операційної оренди – 2 011 тис. грн.,
- Страхових премій – 6 тис. грн.,
- Інші надходження - 126 818 тис. грн.
Витрачення на оплату:
- Товарів (робіт, послуг) – (4 849 951) тис. грн.,
- Праці – (176 990) тис. грн.,
- Відрахувань на соціальні заходи – (108 790) тис. грн.,
- Зобов’язань з податків і зборів – (60 587) тис. грн.,
- Авансів – (1 638 286) тис. грн.,
- Повернення авансів – (319) тис. грн.,
- Зобов’язань за страховими контрактами – (7 508) тис. грн.,
- Інші витрачення – (260 527) тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав (рядок 3195) – 755 945
тис. грн.
РОЗДІЛ 2. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності характеризується наступними
даними:
Витрачання на придбання:
- фінансових інвестицій (рядок 3255) –(459 349) тис. грн.;
- необоротних активів (рядок 3260) – (233 991) тис. грн.;
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (рядок 3295) – (693 340) тис. грн.
Чистий рух коштів за звітний період (рядок 3400) склав 62 605 тис. грн.
Залишок коштів на початок звітного року (рядок 3405) дорівнював 147 408 тис. грн.
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (рядок 3410) склав 244 252 тис. грн.,
тому на 31.03.2015 року залишок грошових коштів (рядок 3415) становить 454 265 тис.
грн.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2015 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,
послуги

3553

0

0

0

0
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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)

необоротних активів

3260

X

0

X

0
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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.

Цкiтiшвiлi Енвер Омарович

Керівник

Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна

Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Підприємство

2015 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

00191158

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2015 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

13539742

1445121

276009

3167307

0

0

20401144

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

13539742

1445121

276009

3167307

0

0

20401144

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

952776

0

0

952776

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

21616

0

0

0

0

0

21616

Дооцінка (уцінка)

4111

0

-95

0

0

0

0

0

-95
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необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

21711

0

0

0

0

0

21711

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку, належна до
бюджету відповідно
до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
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:

4240

0

0

0

0

0

0

0

0
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Внески до капіталу
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

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної вартості
акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-321727

0

0

321727

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

-300111

0

0

1274503

0

0

974392

Залишок на кінець
року

4300

1972965

13239631

1445121

276009

4441810

0

0

21375536

Примітки

Опис Звіту про власний капітал за 1 квартал 2015 року
1. Зареєстрований (пайовий) капітал.
Станом на 31.03.2015 року Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства дорівнює 1 972 965,00 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 Індексація капіталу на ефект гіперінфляції (ІAS29) складає 921 965 127,00 грн.
Статут (що діє станом на 31.03.2015р.) затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол
№1 від 14.04.2014р.) зареєстрований 22.04.2014 року № 12741050028000396.
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Додаткова інформація щодо формування та змін розміру Статутного капіталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» вказана у розділі 5.
Статутний капітал товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента».
2. Капітал у дооцінках.
В балансі підприємства за станом на 31.03.2015р. капітал у дооцінках дорівнює 13 239 631 тис. грн. і складається із:
- Дооцінка (уцінка) активів 13 093 090 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) незавершеного капітального будівництва 30 162 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) фінансових інвестицій 83 509 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) інвестиційних сертифікатів 21 711 тис. грн.;
- Дооцінка (уцінка) невстановлених необоротних активів 11 166 тис. грн.;
- Інші (- 7) тис. грн.
3. Додатковий капітал
В балансі підприємства за станом на 31.03.2015р. додатковий капітал дорівнює 1 445 121 тис. грн., у тому числі:
Емісійний доход 1 445 121 тис. грн.
4. Резервний капітал.
Згідно зі Статутом Товариства, резервний капітал ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ" має право сформувати у розмірі 15% і більше
від Статутного капіталу Товариства. Протягом звітного періоду до резервного фонду Товариства не спрямовувалися суми.
Станом на 31.03.2015 року Резервний капітал ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ" сформований у розмірі 276 009 тис. грн.
5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 31.03.2015р. склав 4 441 810 тис. грн.
Рух нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) протягом звітного періоду:
Залишок на початок періоду (прибуток) 3 167 307 тис. грн.;
Прямий вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 321 727 тис. грн.;
Фінансовий результат за 1 квартал 2015р. (прибуток) – 952 776 тис. грн.;
Загальний вплив на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 274 503 тис. грн.;
Залишок на кінець періоду (прибуток) 4 441 810 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна
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