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Відкрите акціонерне товариство
94202, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4
05441447
0644274068
Серія А00 №320069
30.03.1994
amk.lg.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
загальна номінальна вартість
викуплені протягом звітного періоду
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

період
звітний
попередній
11 622 785
11 934 290
4 233 927
4 832 869
286 560
286 560
528 099
479 893
2 743 307
3 785 716
39 268
1 810
530 274
535 740
2 577 525
2 577 525
-2 186 593
-729 919
4 552 414
4 671 114
6 149 165
4 879 830
-0.03934
-0.03453
-0.03934
-0.03453
25 775 254 803 25 775 254 803
------921 206
1 935 292

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Загальні збори акціонерів, генеральний директор, наглядова рада, ревізор.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради Корпорація "Індустріальна Спілка Донбасу", член Наглядової ради Мкртчан Олег
Артушевич, член Наглядової ради Філіппов Олександр Олексійович, член Наглядової ради Науменко Валерій Вікторович,
член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович, Генеральний директор Шевченко Тарас Григорович, Ревізор Коваль
Віталій Олександрович, Головний бухгалтер Єльчанінова Валентина Павлівна.
Інформація про засновників емітента
Фонд державного майна України. Частка в статутному капіталі - 0.00%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції іменні прості. Форма існування - бездокументарна. Кількість цінних паперів 25 775 254 803 шт. Номінал
одного цінного папера 0.10 грн. Процент в cтатутному капіталі емітента 100.00%. Всі акції повністю розміщені. Акції ВАТ
"Алчевського металургійного комбінату" входять до Котирувального листа 1 рівня Списку ПФТС. Інформація про зовнішні
ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - відсутня.
Загальними зборами акціонерів від 21.05.2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску іменних цінних
паперів з документарної форми існування у бездокументарну. Дата припинення ведення реєстру 23.08.2010 р.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Загальними зборами акціонерів від 21.05.2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску іменних цінних
паперів з документарної форми існування у бездокументарну. Дата припинення ведення реєстру 23.08.2010 р.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 21.05.2010 р.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою
відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг "Донецькінаудит"
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0074, видане рішенням АПУ від 23.02.2001 г.
№ 99, строк дії подовжено до 23.12.2015 р.
Місцезнаходження юридичної особи 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 37
Код за ЄДРПОУ 13543179
Телефон (062) 305 46 62
Факс (062) 337 01 55
Висновок
На нашу думку, за винятком недоліків та зауважень, які відзначені вище, фінансові звіти представляють достовірно
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" станом на 31 грудня 2010 року, у
відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності України, які згідно Закону України
"Про бухгалтерській облік та фінансову звітність" не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 23.03.2011р.
Адреса сторінки - http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/show/101202
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади
Генеральний директор

____________ Шевченко Тарас Григорович

