Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

Магомедов Муса Сергоєвич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Авдiївський коксохiмiчний завод"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00191075

4. Місцезнаходження
емітента

86065 Донецька область м.Авдiївка пр.Iндустрiальний, 1

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(062) 210-48-95 (062) 209-25-60

6. Електронна поштова
http://akhz.metinvestholding.com
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№ 82 Бюлетень «Відомості Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

http://akhz.metinvestholding.com
(адреса сторінки)

30.04.2015
(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу рiчної iнформацiї ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" не включено:
- "Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб", оскiльки пiдприємство не бере участi в створенi
юридичних осiб.
- "Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря", оскiльки на пiдприємствi вiдсутня данна посада,
- "Iнформацiю про дивiденди", оскiльки за результатами 2013 року дiвiденди не нараховувались й у 2014 роцi не
виплачувались.
- "Iнформацiю про облiгацiї емiтента", оскiльки товариство не здiйснювало емiсiю облiгацiй.
- "Iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", оскiльки товариство не випускало iнших цiнних
паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї.
- "Iнформацiю про похiднi цiннi папери", у зв'язку з тим, що за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
- "Iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" оскiльки у 2014 роцi викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
- "Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" у зв'язку з тим, що третiми особами вказаних
гарантiй не надавалось.
- "Iнформацiю про випуски iпотечних облiгацiй ", "Iнформацiю про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття", "Iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками...", "Iнформацiю про випуски iпотечних сертифiкатiв",
"Основнi вiдомостi про ФОН" та iншi iнформацiї щодо ФОН не надаються у складi звiту тому, що перелiченi
операцiї ПАТ "АКХЗ" у 2014 роцi не здiйснювалися.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

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

А01№293428

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1993

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

343310000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
3879

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.10

ВИРОБНИЦТВО КОКСУ ТА КОКСОПРОДУКТІВ

86.21

ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

46.90

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

10. Органи управління
д/н
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Перший Український мiжнародний банк"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26000962495985

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

ПАТ "Перший Український мiжнародний банк"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26000962495985

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

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних
речовин

АВ 582604

19.05.2011

Мiнiстерство промислової полiтики України

03.03.2016

Опис
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз
створенням об'єктiв архiтектури
Опис
Виробництво теплової енергiї на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадицiйних або
поновлювальних джерел енергiї
Опис
Виробництво електричної енергiї
Опис
Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним
транспортом
Опис
Надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України дiяльнiсть з виробництва особливо
небезпечних хiмiчних речовин буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АВ 588157

30.08.2011

Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя
державного архiтектурно-будiвельного ко

29.03.2016

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України будiвельна дiяльнiсть буде
пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АГ 500427

11.08.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

02.08.2021

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України виробництво теплової енергiї на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї буде пiдлягати
лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АГ 500393

08.06.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
(НКРЕ)

04.04.2017

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України виробництво електричної енергiї
буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АГ 590995

13.07.2011

Мiнiстерство транспорту i зв`язку України

. .

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання послуг з перевезення
пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати
вказану дiяльнiсть .
АГ 582741

04.01.2012

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

24.11.2014

вимог до професiйно-технiчного навчання,
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї
Опис
Централiзоване водопостачання та
водовiдведення
Опис
Надання послуг з перевезення небезпечних
вантажiв залiзничим транспортом
Опис
Виробництво, придбання, зберiгання,
перевезення, ввезення на територiю України,
вивезення з територiї України, реалiзацiя
(вiдпуск), знищення, використання
прекурсорiв
Опис
Постачання електричної енергiї за
нерегульованим тарифом
Опис
Транспортування теплової енергiї
магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами
Опис
Постачання теплової енергiї

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання освiтнiх послуг
навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйнотехнiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати
вказану дiяльнiсть.
АГ 572402

16.05.2011

Донецька обласна державна адмiнiстрацiя

11.04.2015

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України здiйснення централiзованого
водопостачання та водовiдведення буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АВ 548932

22.07.2011

Мiнiстрество iнфраструтури України

. .

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання послуг з перевезення
небезпечних вантажiв залiзничним транспортом буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану
дiяльнiсть.

АЕ 179552

23.10.2012

Державна Служба України з контролю за наркотиками

13.09.2017

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо згiдно з законодавством України пiсля закiнчення її дiї дiяльнiсть з виробництва,
придбання, зберiгання, перевезення, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АВ 617870

04.04.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
енергетики (НКРЕ)

04.04.2017

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України постачання електричної енергiї за
нерегульованим тарифом буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АД 041860

02.11.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
комунальних послуг

09.10.2017

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України дiяльнiсть з транспортування
теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами буде пiдлягати лiцензуванню та якщо
товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АД 041861

02.11.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi

09.10.2017

комунальних послуг
Опис
Медична практика
Опис
Митна брокерська дiяльнiсть
Опис

Термiн лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання послуг з постачання теплової
енергiї буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АГ 597475

20.03.2012

Мiнiстерство охорони здоров`я України

. .

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України медична практика буде пiдлягати
лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.
АЕ 190573

07.06.2013

Мiнiстерство доходiв i зборiв України

. .

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з законодавством України митна брокерська дiяльнiсть буде
пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть.

15. Інформація про рейтингове агенство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Fitch Ratings Ltd

Міжнародне рейтингове агенство

20.02.2015

С (в нацiональнiй валютi)

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство промислової полiтики (засновник)

00013942

03035 м. Київ д/н м.Київ вул.Сурiкова, буд.3

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

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

д/н

д/н д/н д/н

0.000000000000
Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Генеральний директор
Магомедов Муса Сергоєвич
ВК 682122 08.01.2010 Київським РВ ДМУ ГУМВС України в
Донецькiй обл.
1970
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, Мiжнародний
iнститут менеджменту (МIМ-Київ)
22
ПАТ "Запорiжкокс", Генеральний директор

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
02.04.2014 по 01.04.2015 р. (включно)
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 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.
Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від
імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями про
Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів
Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє
інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими
установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші
юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами
Товариства у межах, що встановлені Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами
Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради
Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства
та виконання покладених на Товариство завдань.
Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді
Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.
Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:
-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;
-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;
-забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних
показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових
планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
-реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
-виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує
про їх виконання;
-на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
-за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання
коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом
Товариства;
-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;
-виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та Статуту Товариства. 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;
-приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а
також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

-приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
-організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної
структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
-призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших
відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів
апарату управління Товариства;
-визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших
відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів
апарату управління Товариства;
-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;
-самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод,
контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язкове
рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
-виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні
колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
-після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна
Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
-організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було
прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
-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;
-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;
- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний
договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
-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;
-приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
-в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.53 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;
-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;
-затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні
підрозділи Товариства;
-приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
-приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
-звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями
Наглядової ради Товариства;
-відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність
Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно
отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Генеральний директор Товариства має право:
-вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
-без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був
уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений
відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
-представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та
фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими
установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства
будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та
внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів
Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких
правочинів;

-укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання
яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
-відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном
для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших
фінансових операцій Товариства;
-розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом,
внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
-з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, видавати (без права передоручення),
підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та
юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
-видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
-приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з
працівниками Товариства;
-вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
-надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які
знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
-підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
-здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов'язаний:
-виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства,
прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом Товариства; -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.
Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні
Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не
встановлені чинним законодавством України.
Виплат винагород у натуральній формі не здійснювалось. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "АКХЗ"
№100 від 01.04.2014 р. з 02.04.2014р. подовжений термін повноважень генерального директора ПАТ "АКХЗ"
Магомедова М.С. до 01.04.2015 року (включно). Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi злочини
не має. Загальний стаж роботи 22 роки 10 місяців. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом
останніх п`яти років: голова наглядової ради товариства, генеральний директор товариства. На iнших
пiдприємствах посад не обiймає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Головний бухгалтер
Iстомiна Iрина Володимирiвна
ВА 724102 02.04.1997 Авдiївським МВ УМВС України в
Донецькiй областi
1967
Вища, 1992р. -Донецький державний унiверситет, факультет
"Бухгалтерський облiк та аналiз господарчої дiяльностi",
спецiальнiсть - економiст.
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ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод", заступник головного
бухгалтера
01.07.2010 до моменту вiдкликання

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відносяться:
-забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", міжнародними стандартами
фінансової звітності (IFRS), нормативних документів Міністерства фінансів, затвердженої по підприємству
облікової політики, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології обробки облікових
даних;
-організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
усіх господарських операцій;
-організація ведення бухгалтерського обліку необоротних та оборотних активів, власного капіталу,
довгострокових та поточних зобов'язань, доходів та витрат від діяльності підприємства;

-вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення
та подання до обліку первинних документів;
-прийняття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому непомітного справлення записів у
первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку збереження оброблених документів, регістрів і
звітності протягом встановленого строку;
-організація складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства,
підписання її та подання в встановлені терміни користувачам;
-здійснення заходів по наданню повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результатах діяльності та рух грошових коштів підприємства;
-прийняття участі у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, які обумовлюють наявність
підпису головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами,
затвердженими формами та інструкціями;
-приймати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по
даним бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрігосподарських резервів, усунення страт
та невиробничих витрат;
-організація своєчасного та правильного складання фактичних звітних калькуляцій собівартості продукції,
виконаних робіт (послуг);
-організація у встановленому розмірі та встановлені строки розрахунку та виплати заробітної платні
кожного робітника, розрахунок утримань із заробітної плати, нарахувань на заробітну плату та відрахувань
до бюджету та позабюджетних фондів;
-організація нарахування та контролю за своєчасним перерахуванням обов'язкових податків та зборів,
інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів на підставі розрахунків, як самої
бухгалтерією, так й структурними підрозділами заводу;
- за згодою з Керуючою компанією та фінансовим директором підприємства забезпечення перерахування
податків та зборів, інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з
іншими кредиторами у відповідності з договірними зобов'язаннями;
-здійснення контролю за раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів;
-приймання участі у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні мета ріалів,
пов'язаних з нестачами та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжки та порчі активів підприємства;
-участь в роботі з підготовки пропозицій для Керуючої компанії та Генерального директора підприємства
щодо:
-визначення облікової політики підприємства , внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми
бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
-розробки систем і форм внутрішньогосподарського ( управлінського) обліку та правил документообігу,
додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
-визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів ;
-вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників , підвищення
професійного рівня бухгалтерів , забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи
інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
-забезпечення збереження майна , раціонального та ефективного використання матеріалів , трудових і
фінансових ресурсів , залучення кредитів та їх погашення.
-керівництво працівниками бухгалтерії підприємства і розподіл між ними посадові завдання та
зобов'язання. Знайомство цих працівників з нормативно - методологічними документами та
інформаційними матеріалами, що стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві;
-здійснення розробки та перегляд Положення про структурний підрозділ, посадових інструкцій працівників
бухгалтерії, доповнень і змін до них;
-дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
-виконання правил і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
-виконання вимог Закону України "Про охорону праці" , Положення "Система управління охороною праці
ПАТ"АКХЗ" (СУОП)".
Головний бухгалтер має право:
1.Вимагати від структурних підрозділів підприємства дотримання порядку оформлення операцій і надання
у встановлені терміни необхідних первинних документів та інформації для здійснення встановлених
бухгалтерських функцій.
2.В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
3.Перевіряти в структурних підрозділів підприємства дотримання встановленого порядку прийому,
оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
4.Погоджувати списки посадових осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і
яким надається право їх підпису.
5.Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (завідувачів
складами та ін).
6.Не приймати до виконання неналежним чином оформлені первинні документи та документи за
операціями, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання
грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
7.Контролювати структурні підрозділи та посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання
і витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
8.Вносити пропозиції керівництву підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної
відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

9.Готувати пропозиції про зниження розмірів премії та позбавлення премій керівників цехів, дільниць,
бригад, відділів та інших підрозділів і служб, які не забезпечують виконання встановлених правил
оформлення первинної документації, ведення первинного обліку та інших вимог щодо організації обліку і
контролю.
10.Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції
бухгалтерії в податкову, фінансових органах, органах державних позабюджетних фондів, банках, кредитних
установах, а також в інших підприємствах, організація, установах.
11.За погодженням з Генеральним директором підприємства залучати експертів і фахівців в області
бухгалтерського обліку для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.
12.Запитувати від структурних підрозділів та фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для
виконання своїх посадових обов'язків.
13.Допускати осіб державних податкових інспекцій для обстеження приміщень, що використовуються для
одержання або пов'язаних з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань
нарахування та сплати податків.
Головний бухгалтер несе відповідальність за: Якість і своєчасність виконання покладених посадовою
інструкцією завдань та обов'язків.
Виплат винагороди у натуральній формі не здійснювалось. Змін призначення на посаді у 2014 році не
відбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28
років 4 місяці. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: заступник
головного бухгалтера бухгалтерії, головний бухгалтер бухгалтерії фінансової служби. На інших
підприємствах та у організаціях головний бухгалтер ПАТ "АКХЗ" посад не обіймає.
Одноособовий член Наглядової ради Товариства
1) посада
Private Limited Liability Company "Metinvest B.V."
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н 24321697 д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0
4) рік народження**
д/н
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
д/н
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.) є одноособовим членом Наглядової Ради Товариства.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та
здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним
законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.
Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
-визначення стратегії розвитку Товариства;
-забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
-забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.
Компетенція та повноваження Наглядової ради 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:
-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;
-підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення
про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
-прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-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;
-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

-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;
-затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою,
обраною на посаду Генерального директора Товариства;
-прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства),
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
-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;
-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів акціонерів Товариства;
-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства; прийняття рішення про
визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату
дивідендів;
-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;
-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;
-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";
-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-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";
-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;
-затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за
питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
-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);
-визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства;
-прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства,
а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
-ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства;
-запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту
Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства,
призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення
організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
-утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення
кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів
Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на
комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про
комітети Наглядової ради Товариства;
-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;
-прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), який укладається між акціонерами
Товариства, за яким вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
-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 відокремленних підрозділів Товариства, затвердження положень про них),
аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної,
технічної, економічної, цінової політики Товариства;
-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;
-надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової
допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним
законодавством;
-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);
-надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження
нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
-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;
-надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будьяких 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);
-надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення
права вимоги;
-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;
-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 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо
загальна балансова вартість майна, що передається в оренду, перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів)
гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від
їх вартості; -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;
-прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими
корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання
Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення
голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє
Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
-прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків,
передбачених пунктом 10.4. Статуту Товариства;
-прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх
статутів та внесення змін до них;
-прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру
власників цінних паперів;
-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 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова
вартість майна, що відчужується та/або списується, перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень на
календарний рік;
-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;
-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;
-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 150
000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень;
-будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за
даними останьої 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 Статуту;
-надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання
договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж 2 (два) роки, за
виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання
яких перевищує 2 (два) роки;
-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 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума
орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік

перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних
ділянок - незалежно від їх вартості;
-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;
-попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення
до них змін та/або доповнень);
-надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу
будь-яким інших чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення,
або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних
зборів акціонерів Товариства за Статутом чи за чинним законодавством;
-затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу
прибутку/покриття збитків дочірніх підприємств;
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із
законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства має право:
-отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним
законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для
виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
-вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного
засідань Наглядової ради Товариства;
-виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
-ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
-вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради
Товариства;
-ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової
ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства;
-добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це
Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
-отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради
Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
-має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства 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 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.
Виплата винагороди одноособовому члену наглядової ради у 2014 році не здійснювалась. Згідно прийнятих
рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства від 10 квітня 2014 року (Протокол№20) були припинені з
10.04.2014р. повноваження діючого одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанiї
з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(реєстрацiйний номер 24321697).Private Limited Liability Company "Metinvest B.V." була одноособовим
членом Наглядової ради ПАТ "АКХЗ" з 29.04.2011р. Також, обрано з 11.04.2014 р. одноособовим членом
Наглядової ради Товариства - Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 роки

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний
бухгалтер

Iстомiна Iрина
Володимирiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Наглядова Рада

Privatе Limited Liability
Company "Metinvest B.V.

д/н д/н д/н

169158121

86.71995950016

169158121

0

0

0

Генеральний
директор

Магомедов Муса
Сергоєвич

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

169158121

86.71995950016

169158121

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

METINVEST B.V.

д/н

НIДЕРЛАНДИ д/н д/н Гаага
Alexanderstraat 23, 2514 JM'sGravenhage

169158121

86.71995950016

169158121

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 169158121

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
86.71995950016

169158121

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

10.04.2014
Дата проведення
93.25228
Кворум зборів
Опис Перелiк питань порядку денного було визначено Наглядовою Радою Товариства. Пропозицiї щодо
включення до порядку денного додаткових питань та про виключення з порядку денного вже iснуючих
питань не надходило. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв (перелiк питань, що виносились на
голосування):
1.Обрання лiчiльної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7.Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8.Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради.
10.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної
вартостi.
11.Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Щодо кожного питання порядку денного на загальних зборах акцiонери вирiшили:
По першому питанню: 1.1 Передати повноваження Лiчiльної комiсiї даних Загальних зборiв депозитарнiй
установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний код 23785133;мiсцезнаходження:83050, Донецька область, мiсто
Донецьк, вулиця Унiверситетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №18 до Договору
про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства №22/02-2010 вiд 30.06.2010 р., вiдповiдно
до якої депозитарна установа здiйснює повноваження Лiчiльної комiсiї загальних зборiв Товариства.
1.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в
письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не
розглядаються.
1.3 Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1)Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2)Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3)Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4)Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5)Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6)Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7)Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8)Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9)Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради.
10)Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної
вартостi.
11)Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
По другому питанню: 2.Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
По третьому питанню: 3.Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
По четвертому питанню: 4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма №1), Звiт про
фiнансовi результати за 2013 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (Форма №3), звiт
про власний капiтал за 2013 рiк (Форма№4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк (Форма
№5).
По п'ятому питанню: 5.Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2013 роцi, у розмiрi
195 248 946,47 (сто дев'яносто п'ять мiльйонiв двiстi сорок вiсiм тисяч дев'ятсот сорок шiсть гривень 47
копiйок), покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв.

По шостому питанню: 6.1 Внести (затвердити) змiни до Статуту Торвариства шляхом викладення його у
новiй редакцiї. 6.2 Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 6.3
Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним
розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у
новiй редакцiї.
По сьомому питанню: 7.1 Припинити з 10 квiтня 2014 року повноваження дiючого (на момент проведення
даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(реєстрацiйний номер 24321697).
По восьмому питанню: 8.1 Обрати з 11 квiтня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради
Товариства - Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
По дев'ятому питанню: 9.1 затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж
Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 9.2 Уповноважити Голову загальних
зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та пiдписати цивiльноправовий договiр мiж Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 9.3 Встановити
виконання обов'язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовим договором
на безоплатнiй основi.
По десятому питанню: 10.1 На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо
схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а
саме:
10.1.1 укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з
Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company
Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Метiнвест Б.В.), щодо передачi або отримання в
управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i
необоротних активiв граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 864 000 000,00 (вiсiмсот
шiстдесят чотири мiльйона) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
10.1.2 укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних
договорiв, договорiв щодо будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантiй, договорiв щодо вiдступлення
права вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцепного) списання
коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв про довiрче управлiння (trust deeds), дилерських
договорiв (dealer agreements), договорiв про пiдписку (subscription agreements), агентських договорiв
(agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорiв (calculation agency agreements)) та будьяких iнших договорiв i документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством разом, згiдно з
або у зв'язку з договорами, що зазначенi в цьому пунктi 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усiма та
будь-якими додатками та договорами про внесення змiн (зокрема договорами про викладення у новiй
редакцiї) до договорiв, що зазначенi в пунктi 10.1.2 (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 10.1.2 договори та
документи - Документи фiнансування), якi вчиняються у зв'язку з: (i) надання/отримання кредитiв(позик)
компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В.
(включаючи Товариство), та/або (ii) злученням фiнансування (у тому числi шляхом випуску боргових
цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами
погашення, передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю
Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (ключаючи
Товариство), граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (два мiльярди)
доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
10.2 Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп.10.1.1-10.1.2 цього рiшення, не повинна
перевищувати 4 561 000 000,00 (чотири мiльярди п'ятсот шiстдесят один мiльйон) доларiв США.
10.3 Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу
особу, уповноважену на це довiреннiстю, виданною Генеральним директором Товариства, протягом 1
(одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд
iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах10.1.1-10.1.2 цього рiшення, одержання попереднього
дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства, та з безумовним дотриманням вимог "Процедури затвердження значних правочинiв", що
затверджена Рiшенням №75 Наглядової ради Товариства вiд 04.07.2013 р.
По одинадцятому питанню: 11.1 На пiдставi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства" надавати
згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборiв
акцiонерiв Документiв фiнансування як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з компанiєю Метiнвест
Б.В. у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитiв(позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними
особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii)
залученням фiнансування (у тому числi шляхом випуску боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або
мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, передбаченими умовами
розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами,

пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартiстю на
кожен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (два мiльярди) доларiв США за офiцiйним купсрм НБУ
на дату вчинення правочину.
11.2 Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу
особу, уповноважену на це довiренiстю, виданною Генеральним директором Товариства, протягом 1
(одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд
iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 11.1.
По питаннях порядка денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства виступали:
-Голова Загальних зборiв;
-Генеральний директор ПАТ "АКХЗ";
-Представник Наглядової ради
-Голова Реєстрацiйної комiсiї.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя
АСКА"
Приватне акцiонерне товариство
13490997
83052 Донецька область д/н м.Донецьк пр.Iллiча, б.100
АГ №569992
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

26.04.2011
(062) 348-38-00
(062) 348-38-87
Iншi послуги у сферi страхування, допомiжна дiяльнiсть у сферi
страхування та пенсiйного забезпечення
Страхова компанiя здiйснює обов'язкове та добровiльне страхування.
До обов'язкового страхування вiдноситься:
1. Цивiльно-правова вiдповiдальнiсть власникiв наземних транспортних
засобiв;
2. Страхування водiїв вiд нещасного випадку i пасажирiв, санкцiоновано
перебувають на транспортi;
3. Перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним та залiзничним
транспортом.
До добровiльного страхування вiдноситься:
1. Страхування майна й страхування збиткiв внаслiдок перерви у
виробництвi;
2. КАСКО транспортного засобу;
3. Страхування водiїв вiд нещасного випадку на транспортi.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна
компанiя"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23785133
83050 Київська область д/н м. Буча бул. Б.Хмельницького, буд.6,офіс 253
АЕ№294645
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

16.12.2014
(062)337-10-41
(062)337-10-41
Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Публiчне акцiонерне товариство
21672206
01004 м. Київ д/н м.Київ вул. Шовковична, 42-44
АД 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

11.06.2012
(044) 277-50-03
(044) 277-50-01
Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Публiчне акцiонерне товариство
36184092
01004 м. Київ д/н м. Київ, вул. Шовковична,42-44
АГ 399339
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

22.10.2010
(044) 495-74-74
(044) 495-74-73
Управлiння фiнансовими ринками
Включення цiнних паперiв до бiржового списку.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ д/н м. Київ, вул. Грiнченка, буд.3
АВ№581322
д/н

19.09.2006
(044) 279-65-39
(044) 279-10-79
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ПАТ "НДУ" надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних
паперах Емiтента, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення
цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування
операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до
дiючого законодавства, згiдно з укладанням договору № ОВ-1708 вiд
11.11.2013 р.

Fitch Ratings. Ltd
Корпорацiя
1316230
д/н ВЕЛИКА БРИТАНІЯ д/н E14 5GN, London, Canary Wharf, 30 North
Colonnade
198
д/н

22.02.2006
+44 (0) 20 3530 1000

Факс
Вид діяльності
Опис

+44 (0) 20 3530 2524
Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi рейтинги
Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого нацiлена
на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi емiтентiв,
здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання першокласних
аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам. Агентство володiє
глибокими аналiтичними знаннями i "критичною масою" досвiду, якi
використовуються iнвесторами i компанiями по управлiнню ризиками при
проведеннi iнновацiйних операцiй на ринках капiталу, охоплюючих всi
класи активiв, галузi промисловостi i сектори ринку.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Дніпроінмед"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Акцiонерне товариство
21870998
49005 м.Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, б.21, офіс 307
№584873
д/н

25.08.2011
(056)370-18-96, (056)726-55-40
(056)726-55-53, (056)370-18-96, 726-54-14
Інші види страхування, крім страхування життя
Страхова компанія надає послуги: перестрахування, оцінювання ризиків та
завданої шкоди, діяльність страхових агентів і брокерів, для інших
страховиків на підставі укладених цивільно-правових (господарськоправових) угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо
пов'язано із зазначеними видами діяльності в тому числі страхове
посередництво, а також будь-які операції для забезпечення власних
господарських потреб.
Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ЛОТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23602457
83055 м.Донецьк вул. Унiверситетська,35
0803
Аудиторська Палата України (рiшення № 224/3 вiд 23.12.2010р. термiн
чинностi свiдоцтва продовжено до 23.12.2015р.).
26.01.2001
(062) 337-20-27
(062) 337-20-27
дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Товариство здiйснювало аудит фiнансових звiтів емітента за 2014 рік,
складених вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000079222

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
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06.09.2011р. акцiї ПАТ "АКХЗ" включенi до бiржового Списку ПФТС та у лютому 2013 року включеннi до Бiржового реєстру (лiстингу). Код цiнних паперiв AVDK. У 2014 роцi торгiвля акцiями Товариства здiйснювалась на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та Українськiй фондовiй бiржi.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У кiнцi 50-х на початку 60-х рокiв ХХ сторiччя у зв'язку з бурхливим розвитком
економiки виникла необхiднiсть подальшого розвитку коксохiмiчної промисловостi на
пiвднi України. Виконуючи Постанову Ради Мiнiстрiв Української СРСР вiд 15 квiтня
1960 року, Донецька Рада народного господарства прийняла рiшення про початок
будiвництва найбiльшого в країнi Авдiївського коксохiмiчного заводу. 30 листопада
1963 р. вiдбулося введення в експлуатацiю коксової батареї №1- однiєї з
найпотужнiших батарей на той час, цей день вважається датою народження заводу. У
тому ж роцi були введенi у дiї ще два з основних цехiв заводу: цех уловлювання №1
та вуглепiдготовчий цех №1.Далi були введенi у дiю натсупнi основнi цехи заводу:
- у 1964 роцi - цех сiркоочистки №1,
- у 1965 роцi - смолопереробний цех,
- у 1969 роцi - цех фталевого ангiдриду,
- у 1970 роцi - пекокосовий цех,
- у 1973 роцi - коксовий цех №2,
- у 1974 роцi - вуглепiдготовчий цех №2 та коксовий цех №3,
- у 1976 роцi - цех уловлювання №2 та цех сiркоочистки №2,
- у 1980 роцi - коксовий цех №4.
ВАТ "АКХЗ" є правонаступником держаного пiдприємства Авдiївський
коксохiмiчний завод. ВАТ "АКХЗ" створено наказом Мiнiстерства промисловостi
України вiд 28.12.1993р. шляхом корпоратизацiї. Рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв 28.04.2011р. ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" перейменоване у ПАТ
"Авдiївський коксохiмiчний завод".
Сьогоднi ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" саме значне коксохiмiчне
пiдприємство в Європi. Основним призначенням заводу є виробництво доменного коксу.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура ПАТ "АКХЗ" на кiнець 2014 р. складається з:
Опис функцiй структурних пiдроздiлiв:
Вiддiл головного механiка - планування, виконання і контроль за проведенням
технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонтів устаткування, будівель та
споруд. Підготовка матеріалів для укладання договорів на виконання підрядними
організаціями робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель та
споруд, контроль дотримання цих договорів.
Відділ головного енергетика - планування, виконання і контроль за проведенням
технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонтів енергоустаткування,
електроустаткування, будівель та споруд. Підготовка матеріалів для укладання
договорів на виконання підрядними організаціями робіт з технічного обслуговування
та ремонту обладнання, будівель та споруд, контроль дотримання цих договорів.
Забезпечення безперебійного постачання заводу технічною та питною водою, всіма
видами енергиї.
Виробничий відділ - організація виконання виробничої програми з випуску продукції
встановленої якості та асортименту, забезпечення рівномірного завантаження
устаткування, виробничих потужностей з найбільшої економічної ефективністю.
Організація контролю та регулювання ходу виробництва структурних підрозділів та
підприємства в цілому.
Технічний відділ - вдосконалення технічного рівня організації виробництва з метою
забезпечення поліпшення якості продукції, скорочення витрат на виробництво
продукції. Впровадження нової техніки та технології, освоєння нових видів
продукції..
Проектно-конструкторський відділ - розробка проектно-конструкторської документації
для капітального будівництва об єктів підприємства, виконання ремонтних робіт
устаткування, будівель та споруд.
Відділ технічного надзору - здійснення технічного нагляду за справним станом та
безпечною експлуатацією об'єктів технагляду та котлонагляду, змістом і технічної
експлуатації будівель і споруд у відповідності з Правилами.
Відділ матеріально-технічного постачання - комплексне, своєчасне і рівномірне
забезпечення виробничо-господарської діяльності заводу якісними товарно матеріальними цінностями, комплектуючими виробами, устаткуванням, паливномастильними матеріалами, господарським інвентарем, спецодягом і т.д. Здійснення

обліку та контролю руху товарно-матеріальних цінностей на складах цеху
господарства складського.
Цех господарства складського - здійснення оперативної роботи складів по прийманню,
зберіганню, складуванню та відпуску товарно - матеріальних цінностей. Раціональна
організація роботи господарства складського, що забезпечує безпечні умови для
зберігання ресурсів, обладнання, вогнетривів та виконання вантажно розвантажувальних робіт.
Відділ капітального будівництва - організація виконання Плану капітального
будівництва та реконструкції, введення в експлуатацію об'єктів згідно річних
обсягів капітальних вкладень. Організація підготовки документів на будівництво та
архітектурно-планувального завдання, проектно-кошторисної та технічної
документації, її затвердження та передача на виробництво будівельно-монтажних
робіт. Забезпечення кошторисної документації підрядних організацій, цехів виконавців, здійснюючих нове будівництво, капітальний та поточний ремонт об'єктів
підприємства. Забезпечення своєчасного оформлення документів з надходження,
вибуття, модернізації, добудови, реконструкції основних засобів. Забезпечення
своєчасного оформлення документів для введення та експлуатації новопридбаних,
створених основних засобів, об 'єктів завершеного будівництва.
Відділ сировини - своєчасне і рівномірне забезпечення підприємства якісною
сировиною і допоміжними матеріалами відповідно до номенклатури, згідно замовлення
- наряду та заявок, обгрунтованих необхідними розрахунками, планових завдань і
укладених договорах. Дотримання нормативних виробничих запасів сировини та
допоміжних матеріалів, зниження витрат, зв'язаність з їх придбанням та доставкою.
Відділ збуту - здійснення роботи підприємства по збуту продукції, спрямованої на
забезпечення своєчасного постачання продукції споживачам у повному обсязі та
асортименті згідно з укладеними договорами (контрактами).
Відділ оформлення договорів - оформлення різних видів договорів і
зовнішньоекономічних контрактів.
Відділ закупівель -аналіз ринку пропозиції закуповуються послуги услуг, робіт,
матеріалів, пошук нових потенційних постачальників з метою розширення існуючої
бази потенційних постачальників для створення здорового конкурентного середовища.
Аналіз і оцінка комерційних пропозицій за необхідними параметрами.
Відділ організації праці та заробітної плати - організація праці та заробітної
плати, ефективне використання трудових ресурсів, форм і систем заробітної плати,
матеріального стимулювання працівників підприємства з метою підвищення
продуктивності праці, доцільного використання фонду оплати праці і робочого часу в
рамках бизнес - плану з метою зниження ризиків підприємства.
Відділ кадрів - забезпечення підприємства кадрами робітників, керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців необхідних спеціальностей і
кваліфікації відповідно до штатного розкладу підприємства, їх розстановка.
Відділ навчання та розвитку персоналу- вивчення, підготовка, підвищення
кваліфікації персоналу підприємства.
Відділ соціальних питань - організація роботи, спрямованої на розвиток
корпоративної культури, формування внутрішньокорпоративних цінностей, здійснення
внутрішньої соціальної діяльності підприємства. Реалізація програм з розвитку
об'єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансі підприємства. Реалізація
соціальних програм для працівників підприємства та їх сімей.
Адміністративний відділ - організація діловодства на підприємстві, складання
номенклатури справ, зберігання документів постійного строку зберігання в архіві
підприємства. Забезпечення утримання в належному стані будівель і приміщень
заводоуправління відповідно до правил і норм виробничої санітарії та правилами
пожежної безпеки заводоуправління.
Відділ внутрішніх комунікацій - забезпечення інформацією про діяльність
структурних підрозділів і підприємства в цілому, про його виробничої, економічної
та соціальної діяльності, розвитку культури та спорту, про взаємозв'язки заводу з
містом, регіоном.
Відділ інвестицій - забезпечення єдиної інвестиційної політики підприємства, пошук
та залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій.
Відділ управління системою якості - розробка, впровадження, функціонування і
вдосконалення системи управління якістю за моделлю стандартів серії ISO 9000.
Проведення процесу внутрішнього аудиту функціонування системи якості в службах та
структурних підрозділах підприємства.
Транспортний відділ - організація безперебійного транспортного забезпечення
підрозділів заводу для ритмічної роботи з виконання планів поставок продукції і
планів перевезень вантажів при найменших витратах. Забезпечення порожніми рухомим
складом для відвантаження готової продукції, контроль за раціональним
використанням залізничного і автомобільного транспорту.
Управління з інформаційних технологій (відділ підтримки користувачів, відділ
інфраструктурних систем, відділ корпоративних інформаційних систем) - Організація
робіт по створенню, обслуговуванню, розвитку єдиної системи інформаційних

технологій, відповідає за безперебійне функціонування і розвиток ІТ - сервісів,
телекомунікацій, засобів виробничої автоматизації та інформаційних систем з метою
підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок автоматизації бізнес процесів.
Відділ підтримки користувачів - забезпечення процесу підтримки та навчання
користувачів ІТ, розвиток існуючих і впровадження нових ІТ - систем відповідно до
потреб виробництва в рамках ІТ - стратегії з метою підвищення рівня надання ІТ сервісів для підрозділів підприємства, мінімізація фінансових і тимчасових витрат
за рахунок автоматизації.
Відділ інфраструктурних систем - забезпечення розвитку єдиної обчислювальної
мережі заводу і підтримка її в робочому стані. Забезпечення технічного
обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки та мережевого обладнання. Сприяння
запуску нових ІТ - сервісів на підприємстві.
Відділ корпоративних інформаційних систем - організація робіт з розвитку ERP системи з метою задоволення вимог автоматизації бізнес - процесів підприємства
шляхом розробки та впровадження нового програмного забезпечення, ефективного
використання розроблених програмних модулів відповідно до плану розвитку ERP системи.
Юридичний відділ - забезпечення дотримання законності у діяльності заводу,
юридичний захист його прав та законних інтересів.
Бюро охорони навколишньої середовища - здійснення єдиної політики в області
охорони навколишнього середовища, організація та координація діяльності
підрозділів заводу з: захисту водного та повітряного басейнів від забруднення,
раціональному використанню природних ресурсів, впровадженню природоохоронних
заходів, маловідходних технологій, впровадження з відходами.
Відділ охорони праці - організація робіт з забезпечення здорових та безпечних
умов праці на підприємстві, відповідних вимогам норм та правил по охороні праці та
пожежної безпеки. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на
зменшення впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобіганню нещасних
випадків на підприємстві, професійних захворювань та інших випадків загрози життя
чи здоров'ю робітників.
Штаб ГО - реалізація державної політики у сфері цивільної оборони і цивільного
захисту населення від впливу наслідків надзвичайних ситуацій, попередження цих
ситуацій, реагування на них і ліквідація їх наслідків.
Відділ економічної безпеки і управління ризиками- забезпечення економічної безпеки
шляхом захисту важливих інтересів підприємства від реальних та потенціальних
джерел небезпеки чи економічних загроз, а також здійснення заходів протидії
всіяким зовнішнім та внутрішнім загрозам. Виявлення причин та умов, сприяючих
нанесенню збитку підприємству, а також перешкоджаючих ефективному функціонуванню
та розвитку підприємства.
Відділ внутрішньої безпеки та контролю - забезпечення безпеки підприємства шляхом
його захисту від негативного впливу зі сторони конкурентів, противоправних
посягань окремих фізичних осіб та злочинних груп. Забезпечення безпеки виробничогосподарської діяльності підприємства, виключення чи мінімізація збитків
підприємства шляхом попередження крадіжок матеріальних цінностей, знищення майна.
Відділ казначейства - оперативне управління фінансовими потоками підприємства,
засноване на організації взаємовідносин з банками та др.. фінансовими структурами,
з метою мінімізації фінансових ризиків та операційних витрат та максимізації
доходності від інвестування вільних фінансових ресурсів.
Планово-економічний відділ - координує роботу з фінансового та бюджетного
планування підприємства, напрямованного на організацію господарської діяльності,
виявлення та використання резерву виробництва з метою досягнення найбільш
економічної ефективності. Організація комплексного економічного аналізу
господарської діяльності завод ата його підрозділів, виявлення резервів
виробництва та розробка заходів з забезпеченню режиму економії, підвищенню
конкурентоздатності продукції, зменшення витрат на виробництво та реалізацію
продукції.
Бухгалтерія - формування достовірної інформації про господарські процеси та
результатах діяльності підприємства, необхідної внутрішнім користувачам
бухгалтерського звіту для оперативного керівництва- керівникам, установам,
учасникам та власникам майна підприємства, а також зовнішнім- інвесторам,
кредиторів, податковим, фінансовим, банківськім органам. Забезпечення контроля за
наявністю руху майна та використання матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів.
Податковий відділ- організація в повному обсязі ведення обліку зборів,
обов`язкових платежів, дотримуючись єдиних методологічних основ, встановлених
законодавством України.
Відділ технічної діагностики обладнання - своєчасна підготовка і правильна
організація діагностичних, пуско-налагоджувальних робіт, технічного обслуговування
енергетичного та зварювального обладнання, а також випробування енергетичного і

зварювального устаткування, контроль, прийняття заходів щодо усунення виявлених
несправностей.
Відділ безперервного вдосконалення - організація розробки та впровадження системи
безперервного вдосконалення з метою підвищення ефективності процесів шляхом
впровадження інструментів "Бережливе підприємство".
Відділ телекомунікацій та зв'язку - забезпечення якісної та безперебійної роботи
радіозвязку, телефоного звязку та диспетчирезації, технологічних мереж звязку,
використованих на підприємстві.
Вуглепідготовчий цех №1 - забезпечення коксового цеху шихтою, а також її
відвантаження на бік, відповідного марочного складу і якості, в кількості,
встановленим плановим завданням. Своєчасна розвантаження прибулих вугіллів в
силоса закритого складу для зберігання згідно графіка закріплення силосів.
Підготовка вугілля до збагачення, їх точне дозування для складання якісної шихти,
до відповідних норм якості.
Вуглепідготовчий цех №2 - забезпечення коксових цехів №2, №3, №4 шихтою
відповідного марочного складу і якості, в кількості, встановленим плановим
завданням. Своєчасна розвантаження прибулих збагаченних вугіллів в силоса
закритого складу для зберігання згідно графіка закріплення силосів.
Коксовий цех №1 - забезпечення виконання планових завдань з виробництва коксу
встановленої якості, асортименту, коксового газу відповідно до вимог нормативної
документації. Виконання планових завдань по сухому гасіння коксу, вироблення пару
(установка сухого гасіння коксу).
Коксовий цех №2 - забезпечення виконання планових завдань з виробництва коксу
встановленої якості, асортименту, коксового газу відповідно до вимог нормативної
документації. Виконання планових завдань по сухому гасіння коксу, вироблення пару
(установка сухого гасіння коксу).
Коксовий цех №3 - забезпечення виконання планових завдань з виробництва коксу
встановленої якості, асортименту, коксового газу відповідно до вимог нормативної
документації. Виконання планових завдань по сухому гасіння коксу, вироблення пару
(установка сухого гасіння коксу).
Коксовий цех №4 - забезпечення виконання планових завдань з виробництва коксу
встановленої якості, асортименту, коксового газу відповідно до вимог нормативної
документації. Виконання планових завдань по сухому гасіння коксу, вироблення пару
(установка сухого гасіння коксу).
Цех уловлювання №1 - забезпечення виробництва хімічної продукції (сирий бензол,
амонію сульфат, смола кам'яновугільна) встановленої якості в відповідності з
виробничою програмою цеху.
Цех уловлювання №2 - забезпечення виробництва хімічної продукції ( амонію сульфат,
смола кам'яновугільна) встановленої якості в відповідності з виробничою програмою
цеху
Цех сіркоочищення №1 - забезпечення виробництва хімічної продукції ( сірчана
кислота) встановленої якості в відповідності з виробничою програмою цеху.
Цех сіркоочищення №2 - забезпечення виробництва хімічної продукції ( сірчана
кислота, бензол сирий) встановленої якості в відповідності з виробничою програмою
цеху.
Смолоперегонний цех - забезпечення переробки кам'яновугільної смоли і випуск
готової продукції встановленої якості в відповідності з виробничою програмою
Теплоелектроцентраль - забезпечення виконання планових завдань з вироблення
теплової та електричної енергії. Безперебійне забезпечення паром цехів заводу,
житлових будинків, установ міста Авдіївка і сторонніх організацій теплом,
котельних установок гасіння коксу живильною водою.
Газорятувальна станція- Порятунок людей з аварійних та нещасних випадках у
газовому господарстві, цехах,використовуючих чи вироблюючих токсичні,
взривонебезпечні, захисні та інертні гази, легковоспламеняючи рідини та інші
шкідливі речовини. Ліквідація аварій, вимогаючих застосування газозахисної
апаратури та спеціального газорятувального оснащення. Проведення газонебезпечних
робіт у взривонебезпечних та пожаронебезпечних цехах заводу.
Цех автоматизації технологічних процесів - забезпечення якісної та безперебійної
роботи автоматизованих засобів управління технологічними процесами, засобів
автоматики. Забезпечення безперервної безперебійної праці та достовірності
показників контрольно-вимірювальних приладів та автоматики технологічних процесів
усіх підрозділів заводу у відповідності з правилами технічної
експлуатаціїкоксохімічних підприємств шляхом їх ремонту, обслуговування, монтажу,
наладки та перевірки.
Електроремонтний цех - організація безперебійного ел. постачання цехів з
забезпечення ритмічної роботи з підвищення плану виробництва. Своєчасне та якісне
проведення ремонтів та монтажу ел. обладнання цехів заводу.
Цех водопостачання - безперервне забезпечення виробництва та об`єктів заводу
питною, технічною та обороною водою, виробництво стисненого повітря та постачання
їм цехів заводу. Виробництво рідкого кисня, забезпечення газоподібним стислим

киснем споживачів, відведення дощових, господарсько-побутових та виробничих стоків
з майданчика підприємства, очищення і знезараження стічних вод.
Спеціалізована електротехнічна лабораторія - забезпечення технічного
обслуговування пристроїв релейного захисту мереж, ел. обладнання та пристроїв
мережевої автоматики електропристроїв у експлуатації після ремонтів. Налагодження
знову вводімих пристроїв релейного захисту та автоматики, обслуговування пристроїв
системи телемеханіки, випробування високовольтних пристроїв та мереж, також
ізолюючих захисних засобів та мереж, а також ізолюючих захисних засобів, перевірка
заземлюючих пристроїв та занулення електропристроїв на розподільчих підстанціях
підрозділів заводу.
Спеціалізований цех з ремонту енергетичного обладнання коксохімвиробництва виконання поточних і капітальних ремонтів енергетичного обладнання
коксохімвиробництва у відповідності із заявкою на виконання робіт, заявкою на
виготовлення, реставрацію, згідно графіка.
Спеціалізований цех з ремонту коксохімічного обладнання № 1 - виконання робіт з
ремонту, реконструкції та монтажу обладнання, будівель і споруд, виготовлення
блоків для футерування коксових дверей в основних цехах підприємства відповідно до
графіків і заявками структурних підрозділів заводу.
Ремонтно-механічний цех - Організація робіт з виготовленню та реставрації деталей,
вузлів, металоконструкцій для ремонтів та технічного обслуговування обладнання
підрозділів заводу.
Залізничний цех - безперебійне забезпечення залізничними перевезеннями структурних
підрозділів підприємства в рамках місячного плану вантажоперевезень з метою
забезпечення підприємства сировиною і відправкою готової продукції.
Автотранспортний цех - безперервне забезпечення цехів, служб та відділів заводу
усіма видами транспортних засобів і вантажопідіймальних механізмів згідно заявок.
Правильна експлуатація та своєчасне проведення технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів та обладнання цеха.
Відділ технічного контролю - здійснення робіт з контролю якості продукції, що
випускається підприємством у відповідно до вимог стандартів, технічних умов і
технічної документації, умов поставок і договорів (контрактів). Вхідний контроль
якості вступників на підприємство сировини, допоміжних матеріалів.
Центральна заводська лабораторія - організація та проведення випробувань сировини,
готової продукції, допоміжних матеріалів та ТМЦ, випробувань з контролю
технологічних процесів виробництва. Розробка технічних умов, схем лабораторного
контролю, норм витрат сировини, допоміжних матеріалів.
Центральна лабораторія метрології - забезпечення єдності та потребуємої точності
вимірювання., організація та проведення метрологічного надзору за застосуванням
засобів вимірювання техніки. Забезпечення обліку теплоєнергоресурсів.
Спеціалізована лабораторія захисту водного та повітряного бассейнів заводузабезпечення систематичного короля за викидами і скидами забруднюючих речовину у
водойми, каналізаційні мережи та атмосферу, ефективності роботи газоводоочисних
споруд, виявлення причин їх незадовільної роботи. Здійснення систематичного
контролю за станом атмосферного повітря, скиданням, зберіганням, утилізацією,
знешкодженням та захороненням нетехнологічних відходів.
Цех благоустрою - забезпечення благоустрою та озеленення території завода,
утримання оранжереї , живого куточка заводу, накопичувача рідких відходів.
Забезбечення утримання у належному стані автодоріг, тротуарів, площів, огорож
заводу, обслуговування каналізаційнної, опалювальної систем, та подачі питної води
в будівлі та помешкання, закріпленні за цехом.
Медично - санітарна частина - Надання невідкладної кваліфікованої медичної
допомоги робітникам заводу. Організація та проведення профоглядів, напрямованих на
профілактику та зниження загальної захворюваності з тимчасової і стойкою утратою
працездатністю робітників заводу.
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Генеральний директор, якому
безпосередньо пiдпорядковуються:
директор з якостi,
головний iнженер,
директор фiнансовий,
директор з персоналу та соцiальних питань,
директор з охорони працi та промислової безпеки,
директор з комерцiйних питань,
директор з транспорту,
директор з безпеки,
директор по iнвестицiям,
начальник управлiння по iнформацiйним технологiям,
вiддiл безперервного вдосконалення,
юридичний вiддiл,
менеджер з регiонального розвитку.

Протягом 2014 року в органiзацiйнiй структурi пiдприємства вiдбулися наступнi
змiни:
Наказом № 494 вiд 29.04.2014р. скасовано: Пекоксовий цех; створено: Пекове
відділення в смолоперегінном цеху.
Наказом № 1288а вiд 15.12.2014р. створено: Відділ телекомунікацій та зв'язку.
Усi структурнi пiдроздiли (основнi, допомiжнi та непромисловi цехи) товариства
розташованi у м. Авдiївка, Донецької областi, проїзд Iндустрiальний,1.
ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
не має. Товариство не має планiв щодо вiдкриття дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв та iн. у майбутньому.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
За 2014 рiк на ПАТ "АКХЗ":
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить
3879 осiб.
- середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за
сумiсництвом, становить 4 осiб;
- чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) становить 10 осіб.
За 2014 рiк фонд оплати працi склав 247635,6 тис. грн.. У порiвняннi з 2013 роком
фонд оплати працi збiльшився на 12955 тис. грн. (у 2013 роцi фонд оплати працi
дорiвнював 234680,6 тис. грн.), у тому числi за рахунок:
- збiльшення основної заробiтної плати на 9753,90 тис. грн.,
- збiльшення iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат на 2505,40 тис. грн.,
- збільшення додаткової заробiтної плати на 695,7 тис. грн.
Підвищення фонду оплати працi у 2014 роцi в порiвняннi з 2013 роком пов'язано з:
- підвищенням окладів робітникам: з 01 квітня та 01 червня 2014 року;
- збільшенням доплат за роботу в тяжких умовах праці робітникам, обслуговуючим
робочі місця, які пройшли атестацію в 2014 р.;
- виплатою додаткової премії за виконання ключових показників ефективності.
У 2014 роцi вiдбувалися наступнi змiни у кадровому складi робiтникiв товариства:
- прийнято на роботу 674 особи;
- звiльнено 773 особи, у тому числi: за власним бажанням - 195 осіб, зi
скороченням штату звільнень не було, за порушення трудової дисципліни - 18 осіб,
за невідповідністю займаної посади звільнень не було.
Система оплати працi на пiдприємствi.
Формується фонд оплати працi з урахуванням балансу робочого часу, графiкiв
роботи, дiючих окладiв, розмiру доплат, надбавок, премiй, чисельностi персоналу,
визначених штатним розкладом пiдприємства.
Оплата працi робiтникам ПАТ "АКХЗ" здiйснюється по погодинно-премiальнiй
багаторiвневій окладній системi оплати працi, розробленої за методикою компанiї
Нау Group, яка об'єднує сучаснi методи управлiння персоналом та визначає вплив
посади на кiнцевий результат роботи.
Закладено в основу багаторiвневої системи оплати працi принцип визначення
вартостi кожної модельної посади залежно вiд вкладу посади у досягнення мети
заводу.
Встановленi мiнiмальнi гарантiї системи оплати працi: рiвень мiнiмального окладу
робiтника у вiдповiдностi з галузевою угодою.
Оплата працi робiтникiв здiйснюється згiдно Положенню "Про органiзацiю та оплату
працi робiтникiв структурних пiдроздiлiв" та у вiдповiдностi з окладами модельних
та керуючих посад:
- базовий оклад робочих промислово-виробничого, непромислового персоналу,
керiвникiв, професiоналiв, спецiалiстiв та технiчних службовцiв промислововиробничого, непромислового персоналу, включає у себе гарантовану грошову
винагороду, яка виплачується робiтнику за виконанi їм роботи;
- обов'язковi виплати для кожного структурного пiдроздiлу - доплати к окладу
посади: за роботу у нiчний та вечiрнiй час, святковi та вихiднi днi, надурочний

час, переробку графiку, шкiдливi та тяжкi умови працi, сумiщення професiй,
розширення зони обслугу, роботу в газозахиснiй апаратурi та iншi, якi передбаченi
законодавством України;
- перемiнна частина - виробнича премiя, яка залежить вiд виконання командного
показника та iндивiдуальних показникiв пiдроздiлiв, дiльниць/змiн, робiтникiв, а
також премiя за виконання особо важливого завдання, iншi додатковi та одноразовi
премiї, винагороди, одноразовi виплати та iнше.
Склад управлiнського персоналу.
До складу управлiнського персоналу Товариства включено такi посади:
Генеральний директор, головний iнженер, директор з комерцiйних питань, директор з
якостi,
директор з охорони працi та промислової безпеки, начальник управлiння з
iнформацiйних технологiй, директор з безпеки, директор з транспорту, директор з
персоналу та соцiальних питань, директор по iнвестицiям, фiнансовий директор,
менеджер по регiональному розвитку,в.о начальника вiддiлу безперервного
вдосконалення, начальник юридичного вiддiлу, начальник вiддiлу охорони працi,
начальник штабу громадянської оборони, начальник вiддiлу iнвестицiй, в.о
начальника вiддiлу економiчної безпеки та управлiння ризиками, начальник вiддiлу
внутрiшньої безпеки та контролю, начальник вiддiлу управлiння системи
якостi,заступник головного iнженера з охорони навколишнього середовища, начальник
технiчного вiддiлу, заступник начальника технiчного вiддiлу, в.о начальника
проектне-конструкторського вiддiлу, начальник виробничого вiддiлу, заступник
начальника виробничого вiддiлу, начальник вiддiлу сировини, головний механiк,
заступник головного механiка (по вуглепiдготовчим та коксовим цехам), заступник
головного механiка (по хiмiчним цехам), начальник вiддiлу технiчного нагляду,
заступник начальника (з технiчної експлуатацiї об'єктiв технагляду), головний
енергетик, заступник головного енергетика (з енрегозберiгаючих технологiй),
заступник головного енергетика (по ППР енергообладнання), заступник начальника
юридичного вiддiлу, начальник вiддiлу кадрiв,начальник вiддiлу соцiальних питань,
в.о начальника вiддiлу внутрiшнiх комунiкацiй, в.о. начальника вiддiлу навчання та
розвитку персоналу, начальник транспортного вiддiлу, в.о начальника вiддiлу МТЗ,
в.о. заступника начальника вiддiлу МТЗ (по закупiвлi), начальник вiддiлу
закупiвлi, начальник вiддiлу збуту,заступник начальника вiддiлу збуту, начальник
адмiнiстративного вiддiлу, начальник вiддiлу капiтального будiвництва, заступник
начальника вiддiлу капiтального будiвництва, головний бухгалтер, начальник
податкового вiддiлу, начальник вiддiлу казначейства, начальник плановоекономiчного вiддiлу, начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати,
начальник вiддiлу оформлення договорiв, начальник вiддiлу корпоративних
iнформацiйних систем, начальник вiддiлу пiдтримки користувачiв, начальник вiддiлу
iнфраструктурних систем, начальник вуглепiдготовчого цеху №1, заступник начальника
вуглепiдготовчого цеху №1 (по безперервному удосконаленню), заступник начальника
вуглепiдготовчого цеху №1 (по вуглефабриці), начальник вуглепiдготовчого цеху №2,
заступник начальника вуглепiдготовчого цеху №2 (по безперервному удосконаленню),
начальник коксового цеху №1, заступник начальника коксового цеху №1 (по
безперервному удосконаленню), заступник начальника коксового цеху №1 (з
експлуатацiї), начальник коксового цеху №2, заступник начальника коксового цеху №2
(по безперервному удосконаленню), заступник начальника коксового цеху №2 (по
газовому господарству та обiгрiву), начальник коксового цеху №3, заступник
начальника коксового цеху №3 (по безперервному удосконаленню), заступник
начальника коксового цеху №3 (по газовому господарству), заступник начальника
коксового цеху №3 (по УСТК), в.о. начальника коксового цеху №4, заступник
начальника коксового цеху №4 (по безперервному удосконаленню), помiчник начальника
коксового цеху №4 (по газовому господарству та обiгрiву), начальник цеху
уловлювання №1, заступник начальника цеху уловлювання №1 (по безперервному
удосконаленню), начальник цеху уловлювання №2, заступник начальника цеху
уловлювання №2 (по безперервному удосконаленню), начальник цеху сiркоочищення №1,
начальник вiддiлення цеху сiркоочищення №1 (вiдповiдального за безперервне
вдосконалення), начальник цеху сiркоочищення №2, заступник начальника цеху
сiркоочищення №2 (по безперервному вдосконаленню), начальник смолоперегiнного
цеху, заступник начальника смолоперегiнного цеху (по безперервному
удосконаленню),заступник начальника смолоперегінного цеху (по технології),
начальник ремонтно-механiчного цеху, заступник начальника ремонтно-механiчного
цеху, заступник начальника ремонтно-механiчного цеху (з виробництва), начальник
спецiалiзованого цеху по ремонту коксохiмiчного обладнання №1, заступник
начальника спецiалiзованого цеху по ремонту коксохiмiчного обладнання №1 (по
безперервному вдосконаленню), начальник спецiалiзованого цеху по ремонту
енергетичного обладнання коксохімвиробництва, помічник спеціалізованного цеху по
ремонту енергетичного обладнання коксохімвиробництва (по безперервному
вдосконаленню), начальник теплоелектроцентралi,заступник начальника
теплоелектроцентралi (по безперервному вдосконаленню), начальник цеху

водопостачання, заступник начальника цеху водопостачання (по безперервному
вдосконаленню), начальник цеху автоматизацiї технологiчних процесiв, помічник
начальника цеху автоматизацiї технологiчних процесiв (по безперервному
вдосконаленню),начальник електроремонтного цеху, заступник начальника
електроремонтного цеху (по безперервному удосконаленню), начальник залiзничного
цеху, заступник начальника залiзничного цеху (по безперервному вдосконаленню),
заступник начальника залiзничного цеху, начальник автотранспортного цеху,
заступник начальника автотранспортного цеху (по безперервному удосконаленню),
заступник начальника автотранспортного цеху (з безпеки дорожнього руху), начальник
газорятувальної станцiї, заступник начальника газорятувальної станцiї, начальник
вiддiлу технiчного контролю, заступник начальника вiддiлу технiчного контролю,
начальник цеху благоустрою, начальник центральної заводської лабораторiї,
заступник начальника центральної заводської лабораторiї, начальник спецiалiзованої
електротехнiчної лабораторiї, начальник спецiалiзованої лабораторiї захисту
водного та повiтряного басейнiв, головний метролог, в.о начальника цеху
господарства складського,начальник відділу телекомунікацій та зв'язку управління
по інформаційним технологіям, головний лiкар медико-санiтарної частини, заступник
головного лiкаря медико-санiтарної частини, начальник прес-центру.
Система заохочення управлiнського персоналу.
У Товариствi запроваджена система заохочення осiб управлiнського персоналу у
залежностi вiд результатiв дiяльностi. Так, генеральному директору ПАТ "АКХЗ" та
директорам за напрямками, підлеглим прямого пiдпорядкування сплачується одноразове
заохочення по результатам роботи за рiк або квартал за виконання ефективних
показникiв, згiдно "Полiтицi з винагород спiвробiтникiв ТОВ "Метiнвест Холдинг".
Система заохочення адміністративного персоналу.
У Товариствi запроваджена система заохочення осiб адміністативного персоналу у
залежностi вiд результатiв дiяльностi. Так для керівників рівня N-4/5 запроваджено
преміювання за виконання ефективних показникiв за квартал згідно Положення "Про
порядок постановки цілей і преміювання керівників заводоуправління рівня N-4/5".
Вимоги, які в обов'язковому порядку пред'являються для осіб, які приймаються на
посади.
На посади приймаються особи, які мають: профільну вищу повну освіту, стаж
роботи за спеціальністю, рекомендації з попереднього місця роботи.
Соцiальнi гарантiї та пiльги.
Оскiльки виробництво високоякiсної продукцiї товариством неможливе без
квалiфiкованих працiвникiв та їх вiдданостi працi, товариство придiляє особливу
увагу питанням мотивацiї до працi, що забезпечує сумлiнне виконання працiвниками
своїх трудових обов'язкiв, та пiдтримання високої квалiфiкацiї робiтникiв.
Прiоритет пiдприємства при формуваннi пакету пiльг та компенсацiй вiдображений у
Колективному договорi пiдприємства.
Колективний договiр мiстить роздiл "Соцiальний захист та задоволення духовних
потреб". Цей роздiл передбачає:
Продовження довгострокового групового договору страхування життя працiвникiв ПАТ
"АКХЗ" iз ЗАТ Українська страхова компанiя "АСКА - ЖИТТЯ".
Оплату листiв з тимчасової втрати працездатностi виробляти згiдно Закону України
"Про загальнодержавне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатностi та витратами зумовленими народженням та похованням" № 2240 вiд
18.01.2001 року:
- за рахунок власних коштiв пiдприємства - першi п'ять днiв втрати працездатностi;
- за рахунок коштiв фонду соцiального страхування - наступнi днi хвороби.
Виплачувати працiвникам при виходi на пенсiю одноразову допомогу в межах
фiнансових можливостей в розмiрi, передбаченому Положенням.
Здiйснення за наявностi коштiв пiдприємства протягом року таких виплат:
- нецільової благодійної матеріальної допомоги працівникам, які перебувають у
трудових відносинах з ПАТ "АКХЗ"; нецільової благодійної матеріальної допомоги
пенсіонерам, які не перебувають у трудових відносинах з ПАТ "АКХЗ";
- матерiальної та благодiйної допомоги воїнам - iнтернацiоналiстам, учасникам ВВВ,
учасникам лiквiдацiї аварiї на Чорнобильськiй АЕС, iнвалiдам та закрiпленим
особам, складається i не перебувають у трудових вiдносинах з ПАТ " АКХЗ";
- за сумлінну працю, професіоналізм, особистий внесок у розвиток підприємства та у
зв'язку з відзначенням професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат найбільш
відзначившимся працівникам заводу в залежності від особистого вкладу в розвиток
заводу
Оплату працi працюючим в день професiйного свята "День працiвникiв металургiйної
та гiрничодобувної промисловостi" (третя недiля липня) проводити за рахунок коштiв
пiдприємства у подвiйному розмiрi згiдно Галузевої угоди.
Також програмою передбачено:

Забезпечення за рахунок коштiв пiдприємства фiнансування витрат:
- на утримання медико-санiтарної частини, яка знаходиться на балансi ПАТ "АКХЗ",
придбання лiкувальних препаратiв, медичної та побутової технiки та iн;
- на придбання путiвок для лiкування i вiдпочинку працiвникiв заводу та членiв їх
сiмей у пансiонатi "Сонячний берег".
Санаторнi путiвки (по мiрi їх придбання) за рахунок коштiв фонду соцiального
страхування та коштiв ПАТ "АКХЗ" видавати з оплатою вiд 20 до 30% їх вартостi,
санаторнi путiвки матерi i дитини - 15% вартостi.
Забезпечення доставки працiвникiв заводу та членiв їх сiмей до мiсця
оздоровлення, згiдно надiсланих заяв, за готiвку.
Забезпечення автотранспортом дитячого оздоровчого центру, пансiонат "Сонячний
берег" в лiтнiй перiод для господарських потреб.
Сприяння створенню вiдповiдних умов для проведення на пiдприємствi змагань з
масових видiв спорту i забезпечувати участь працiвникiв у мiських, обласних та
iнших спортивних змаганнях, зокрема, надавати їм час для пiдготовки до змагань iз
збереженням середнього заробiтку.
У днi проведення святкових заходiв та урочистих подiй, звiльняються вiд основних
обов'язкiв працiвники пiдприємства, що беруть участь в художнiй самодiяльностi iз
збереженням заробiтної плати за основним мiсцем роботи.
Забезпечення протягом року, за рахунок коштiв пiдприємства, вугільною продукцією
(з розрахунку 3-х тонн) наступнi категорiї працiвникiв, що проживають в будинках з
пiчним опаленням:
- пенсiонерiв, якi пiшли на пенсiю з ПАТ " АКХЗ";
- сiм'ї працiвникiв, якi загинули або отримали калiцтво на ПАТ "АКХЗ";
- ветеранiв Великої вiтчизняної вiйни (учасникiв бойових дiй);
- воїнiв - iнтернацiоналiстiв, учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на
Чорнобильськiй АЕС.
Навантаження та доставку вугільної продукції здiйснюється автотранспортом ПАТ
"АКХЗ" за рахунок коштiв пiдприємства.
Надання працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства вiдпустку iз збереженням
заробiтної плати на термiн до трьох календарних днiв для:
-поховання близьких родичiв (батька, матерi, чоловiка, дружини, дiтей, братiв,
сестер);
Вiдпустка надається згiдно з датою документального констатування смертi.
Надання працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства додатковi днi вiдпочинку,
понад встановленi законодавством - вiдпустка iз збереженням заробiтної плати на
термiн до трьох календарних днiв для:
- одруження працiвника.
Вiдпустка надається напередоднi або на наступнi днi пiсля одруження працiвника за
наявностi заяви працiвника та копiї свiдоцтва про шлюб.
Надання працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства додатковi днi вiдпочинку,
понад встановленi законодавством, iз збереженням заробiтної плати:
- батькам при народженнi дитини - 1 день.
Вiдпустка оформляється на день виписки дитини з лiкарнi з надання заяви працiвника
та копiї свiдоцтва про народження дитини.
Оплата витрат на поховання померлих працiвникiв (у тому числi вiд загального
захворювання або нещасного випадку в побутi), а також пенсiонерiв, якi пiшли на
пенсiю з ПАТ "АКХЗ".
Щодо кадрової полiтики товариства.
Для підтримки і збільшення зацікавленості працівників підприємства, з метою
забезпечення необхідної кваліфікації працівників на підприємстві прийнята програма
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, яка щорічно розробляється
на основі заявок структурних підрозділів. Така програма включає індивідуальну та
курсову підготовку, як на самому підприємстві, так і в сторонніх організаціях.
Для мотивації праці працівників заводу:
1.розроблена система преміювання залежно від результатів досягнення встановлених
показників: виробничої програми, показників якості, графіків виконання ремонтів,
подання пропозицій, спрямованих на бережливе виробництво;
2.розроблена система додаткового преміювання за досягнення цільових значень
ключових виробничих показників ефективності в області безперервного вдосконалення
виробничих показників
Система премiювання.
Виплату виробничих премій проводити в залежності від результатів господарської
діяльності, наявності грошових коштів, згідно з Положеннями.
Виробляти додаткове преміювання працівників підприємства згідно з чинним
Положенням:
"Про оплату праці працівників за виконання важливої і особливо важливої роботи"
"Система подачі пропозицій"

"Про мотивації працівників до дотримання вимог охорони праці, промислової та
пожежної безпеки"
"Про організацію огляду-конкурсу "Рік успіху"
"Про конкурс фахової майстерності серед молоді підприємства"
"Про доплати працівникам підприємства за участь у системі навчання і розвитку
персоналу"
"Про конкурс з благоустрою виробничої території підприємства "Робочий побут своїми руками""
"Про організації команд безперервного вдосконалення"
"Про систему преміювання працівників у межах досягнення ключових показників
ефективності"
"Про трудовому суперництві між колективами ділянок, цехів на ПАТ "АКХЗ"
Проводити за рішенням генерального директора на підставі подання директорів за
напрямками або керівників структурних підрозділів і за погодженням з профспілковим
комітетом виплату одноразових премій:
За високі показники і досягнення в області охорони праці та промислової безпеки,
охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки;
За досягнення в підвищенні ефективності виробництва .
Виплати проводити в межах запланованих бюджетних коштів.
Зменшення розмiрiв премiї згiдно з наказами по заводу, працiвникам:
- якi вчинили розкрадання або несанкцiонований винос (вивiз) товарна матерiальних цiнностей без оформлення супровiдних документiв, прогули, порушення
виробничої i технологiчної дисциплiни;
- по яким було встановлено факт знаходження на територiї ПАТ " АКХЗ" в станi
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'янiння;
- якi порушили Правила внутрiшнього трудового розпорядку ПАТ " АКХЗ" (за поданням
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, якi встановили факт порушення).
Робота з молоддю.
Створенi умови соцiального становлення та розвитку молодi в усiх сферах
життєдiяльностi заводу, дотримання та розширення прав i гарантiй для молодi в
питаннях професiйного зростання, гiдного рiвня заробiтної плати, її духовного та
фiзичного розвитку.
Надаються молодим працiвникам одноразове заохочення вiдповiдно до Положення:
- молодiй сiм'ї при першому вступi в шлюб;
- при народженнi дитини в молодiй сiм'ї (працiвники заводу);
- надаються особам, якi були призванi на службу в Збройнi сили України з ПАТ
"АКХЗ" i протягом трьох мiсяцiв пiсля демобiлiзацiї повернулися на пiдприємство,
одноразову допомогу з обов'язковим вiдпрацюванням пiсля надходження не менше 3- х
рокiв, з поверненням виплаченої суми в повному розмiрi у разi дострокового
звiльнення за власним бажанням або внаслiдок порушень Правил внутрiшнього
трудового розпорядку.
Сформовано з числа молодих робiтникiв резерв на замiщення керiвникiв усiх рiвнiв
i проводиться цiлеспрямоване навчання молодi, що увiйшла до складу резерву на
замiщення.
Сприяння просуванню молодi на висококвалiфiковану роботу, керiвнi та
вiдповiдальнi посади, для чого щорiчно оновлювати кадровий резерв керiвникiв i
фахiвцiв.
При надходженнi на роботу молодого спецiалiста або робiтника, закрiплюються за
ними наставникiв з числа досвiдчених квалiфiкованих спецiалiстiв i робiтникiв, для
стажування i становлення молодого працiвника в трудовому колективi.
Сприяння розвитку творчих здiбностей молодi в рiзних сферах самодiяльної
творчостi.
Проводяться зустрiчi керiвникiв та ветеранiв пiдприємства з молодими фахiвцями.
Приймання для проходження практики студентiв, якi навчаються в освiтнiх установах
усiх рiвнiв акредитацiї та з якими укладенi довгостроковi договори:
- дiтей працiвникiв ПАТ " АКХЗ";
- дiтей пенсiонерiв, якi пiшли на пенсiю з ПАТ "АКХЗ";
- дiтей, чиї батьки загинули або отримали калiцтво на ПАТ "АКХЗ".
Виділяти кошти для участі ініціативної молоді в науково-технічних конференціях,
конкурсах, культурно - спортивних заходах на підприємстві і за його межами.
Проводити за рішенням генерального директора на підставі подання директорів за
наприямками або керівників структурних підрозділів і за погодженням з
профспілковим комітетом виплату одноразових премій для заохочення учасників та
переможців конкурсів, науково-технічних конференцій, культурно - спортивних
заходів, оглядів-конкурсів та інших заходів, які проводяться на заводі і на
підприємствах гірничо-металургійної галузі.
У 2014 році відділом навчання та розвитку персоналу навчено 4210 осіб, а саме:
- підготовка (перепідготовка) безпосередньо на виробництві 435 робочих;
- підготовка (перепідготовка) навчальними закладами 6 робочих;

- підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві 2 417 робочих та 730
керiвникiв, професiоналiв, спецiалiстiв;
- підвищення кваліфікації навчальними закладами 61 робочий та 561 керiвникiв,
професiоналiв, спецiалiстiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство належiть до об'єднань пiдприємств:
Промислово-фiнансовий консорцiум "Iнвестицiйно-металургiйний союз" (вул.
Панькiвська, 11, м. Київ, 01033)
Опис дiяльностi об'єднання: Iнвестування промислового i банкiвського капiталу у
корпоративнi права та виробничу дiяльнiсть промислових пiдприємств металургiйної i
гiрничо-металургiйної галузi та отримання прибутку вiд цiєї дiяльностi. Здiйснення
iнвестицiйної дiяльностi у формах, що вiдповiдають законодавству України,
здiйснення операцiй, пов'язаних з формуванням iнвестицiйних ресурсiв, придбанням
корпоративних прав (акцiй, часток, паїв), придбання майна для внесення в об'єкти
iнвестицiйної дiяльностi в майновiй формi, внесення iнвестицiй згiдно з метою
створення Консорцiуму.
Функцiї емiтента у об'єднаннi: ПАТ "АКХЗ" приймає участь у управлiннi справами
Консорцiуму, у розподiленi прибутку Консорцiуму, отриманнi iнформацiї про
дiяльнiсть Консорцiуму; виконує рiшення Загальних зборiв учасникiв Консорцiуму.
Термiн участi емiтента i об'єднаннi: ПАТ "АКХЗ" є учасником Консорцiуму з 2004
року та планує бути учасником на протязi строку його iснування.
Позицiї емiтента у структурi об'єднання: ПАТ "АКХЗ" є членом Консорцiуму, у
зв'язку з чим приймає участь у управлiннi справами Консорцiуму в порядку, що
встановлений його статутом; вносить внески до статутного фонду (капiталу)
Консорцiуму вiдповiдно до статуту та рiшень Загальних зборiв учасникiв.
- частки iнших учасникiв об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капiталi емiтента (за наявностi) - ПАТ "АКХЗ" не вiдомо;
- права та обов'язки емiтента як учасника об'єднання (групи):
Права: приймати участь в управлiннi справами Консорцiуму в порядку, встановленому
цим Статутом; одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Консорцiуму (на вимогу учасника
Консорциум зобов'язаний надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiт про
дiяльнiсть, протоколи Загальних зборiв учасникiв); вийти зi складу Консорцiуму або
здiйснити вiдчуження своєї частки iншим особам; брати участь у розподiлi прибуткiв
Консорциуму та отримувати їх частку (дивiденди) та iншi права, передбаченi
Статутом Консорциума та дiючим законодавством України. Обов`язки: додержуватися
статуту Консорциуму; виконувати рiшення Загальних зборiв учасникiв, прийнятi
згiдно з його компетенцiєю; вносити внески до Статутного (складенного) капiталу
Консорцiуму в розмiрах, порядку, способами, передбаченнии цим Статутом та
Загальними зборами учасникiв; не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Консорциуму; нести iншi обов'язки, якщо це
передбачено актами законодавства України та Статутом Консорциума.
УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦIАЦIЯ "УКРКОКС" (майдан Ленiна, 1, м.
Днiпропетровськ, 49000)
Опис дiяльностi об'єднання: Асоцiацiя є об'єднання наукових та промислових
iнтересiв учасникiв Асоцiацiї для досягнення високої ефективностi їхної
дiяльностi. Дiяльнiсть Асоцiацiї включає координацiю науково-технiчної,
господарської дiяльностi членiв Асоцiацiї, без права втручання у їхню виробничу та
комерцiйну дiяльнiсть та прийняття керуючих рiшень. Основними функцiями Асоцiацiї
є: розробка та реалiзацiя програм перспективного розвитку коксохiмiчної
промисловостi на основi формування наукових прогнозiв та розробка приоритетних
напрямкiв науково-технiчного прогресу, розробка та затвердження галузевої
нормативно-технiчної документацiї (стандарти, регламенти та iнше), органiзацiя
робiт по стандартизацiї та сертифiкацiї продукцiї коксохiмiчної промисловостi,
пiдготовка пропозицiї по формуванню та реалiзацiї державної, митної, цiнової та
антимонопольної полiтики вiдповiдно до пiдприємств коксохiмiчної промисловстi,
розробка, узгодження з вiдповiдними iнстанцiями та затвердження галузевих норм i
нормативiв витрат паливно-енергетичних та матерiальних ресурсiв, координацiя
вуглезабезпечення та iн.

Функцiї емiтента у об'єднаннi: представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї в органах
законодавчої, виконавчої i судової влади, а також в органах мiсцевого
самоврядування, яке направлене на створення найбiльш сприятливих умов дiяльностi
як самих членiв, так i Асоцiацiї в цiлому, участь в юридичному забезпеченi
реалiзацiї та захисту права власностi членiв Асоцiацiї; ПАТ "АКХЗ" планує буди
учасником Асоцiацiї на протязi строку її iснування.
Термiн участi емiтента i об'єднаннi: ПАТ "АКХЗ"
строку його iснування.

планує бути

учасником на протязi

Позицiї емiтента у структурi об'єднання:
-права та обов'язки емiтента як учасника об'єднання (групи): брати участь в
керiвництвi справами Асоцiацiї при прийняттi рiшень, зв'язаних з дiяльнiстю
Асоцiацiї; добровiльно вийти з Асоцiацiї на умовах i в порядку, визначеннiх
статутом Асоцiацiї; бути учасником iнших об`єднань, пiдприємств, якщо законом не
встановлено iнше; одержувати без Асоцiацiї в установленному порядку iнформацiю,
пов'язану з iнтересами пiдприємства; вирiшувати будь-якi питання дiяльностi
Асоцiацiї, в використаннi прав та виконаннi обов'язкiв.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
У 2014 роцi Товариство не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2014 роцi на ПАТ "АКХЗ" не вiдбувалося таких подiй, як злиття, подiл,
приєднання, перетворення, видiлу. Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку
третiх осiб товариству не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обiкова полiтика, яка застосовувалась Товариством у 2013 роцi, закрiплена У Наказi
№ 348 вiд 20.05.13.
Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва
професiйних суджень, оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв
облiкової полiтики та на суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi
показанi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому
досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за
результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та
зобов'язань, iнформацiя про яку недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки
базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi
результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження є
особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та
областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансової звiтностi, описанi у Примiтцi 5 до фінансової звітності.
Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки статей, включених до окремої фiнансової
звiтностi Компанiї, було використано валюту первинного економiчного середовища, в
якому працює Компанiя (функцiональна валюта). Статтi у цiй окремiй фiнансовiй
звiтностi оцiненi та поданi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є
функцiональною валютою та валютою подання Компанiї.
Операцiї, деномiнованi в iноземнiй валютi, облiковуються за обмiнним курсом
Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi,
що виникають внаслiдок розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються
до звiту про фiнансовi результати на основi обмiнного курсу, чинного на цю дату.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за
офiцiйним курсом обмiну НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибутки i збитки вiд

курсових рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов'язань,
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у складi курсових рiзниць.
Станом на 31 грудня 2014 року основний курс обмiну, що застосовувався для
перерахунку сум в iноземнiй валютi, був таким: 1 долар США = 15,768556 гривнi (у
2013 роцi - 1 долар США = 7,993 гривнi).
Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї, облiкованi за первiсною вартiстю.
Дочiрнi компанiї - це пiдприємства, щодо яких Компанiя має можливiсть контролювати
їхню фiнансову та операцiйну полiтику, що, як правило, 'рунтується на володiннi
бiльш, нiж половиною акцiй з правом голосу. Асоцiйованi компанiї - це всi
пiдприємства, на дiяльнiсть яких Компанiя може мати суттєвий вплив, що, як
правило, передбачає володiння вiд 20% та бiльше акцiями з правом голосу.
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї облiковуються за первiсною вартiстю
за вирахуванням знецiнення.
Компанiя оцiнює вартiсть придбання як суму сплачених грошових коштiв та їх
еквiвалентiв або справедливу вартiсть iнших активiв, наданих в обмiн на придбання
iнвестицiї на дату здiйснення придбання.
Основнi засоби. Основнi засоби облiкованi за справедливою вартiстю за мiнусом
подальшого зносу та резерву пiд знецiнення. Справедлива вартiсть основана на
результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнниками. Регулярнiсть
переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, що переоцiнюються.
Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв.
Первiсна вартiсть активiв, створених самою Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв,
витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки
кредитується через iншi сукупнi доходи та збiльшує резерв переоцiнки у складi
капiталу. При переоцiнцi основних засобiв будь-яка накопичена амортизацiя на дату
переоцiнки сторнується з первiсною вартiстю таких основних засобiв, а чиста
вартiсть перераховується вiдповiдно до результатiв переоцiнки. Зменшення
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi
того самого активу, дебетується через iншi сукупнi доходи та зменшує резерв
переоцiнки у складi капiталу, а будь-яке iнше зменшення балансової вартостi
вiдноситься на звiт про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки основних засобiв,
показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток
у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується
або списується або коли Компанiя продовжує його використовувати. В останньому
випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж сумою амортизацiї на
основi переоцiненої балансової вартостi активу та сумою амортизацiї на основi
первiсної вартостi активу.
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою статтi,
вартiсть яких є значною та якi можуть бути вiднесенi на окремий амортизацiйний
перiод.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi
подальшi витрати капiталiзуються лише у тих випадках, якщо вони призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Усi iншi витрати на
ремонт та обслуговування визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому
перiодi, в якому вони були понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їхнього вибуття або якщо тривале
використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень з їхньою балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi
результати. Пiсля продажу переоцiнених активiв суми, включенi до iнших резервiв,
переводяться до складу нерозподiленого прибутку.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою розподiлу
первiсної вартостi чи вартостi переоцiнки до їхньої лiквiдацiйної вартостi
протягом строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту,
коли актив стає доступним для використання. Розрахунковi залишковi строки
експлуатацiї активiв є такими:
Група основних засобiв

/

Залишковi строки експлуатацiї (у роках)

Будiвлi та споруди
Виробниче обладнання
Iншi основнi засоби

/
/
/

15-60
5-35
4-10

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у
теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж,
якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та
стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть
активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця
фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх
експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi його вiдшкодування, якщо
балансова вартiсть перевищує оцiночну вартiсть вiдшкодування цього активу.
Незавершене будiвництво являє собою передоплату за основнi засоби i вартiсть
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не
нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю.
Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо пов'язанi з
придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкацiйного активу, у складi
вартостi цього активу.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, строк експлуатацiї яких є необмеженим, не
амортизуються, а аналiзуються щороку на предмет знецiнення. Активи, якi
амортизуються, аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких подiй або
змiн обставин, якi свiдчать про те, що вiдшкодування повної балансової вартостi
активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку
балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування, а також суму
переоцiнки, яка ранiше була визнана у складi капiталу. Вартiсть вiдшкодування
активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або
вартiсть використання активу залежно вiд того, яка з них бiльша. Для розрахунку
можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують
грошовi потоки, що можуть бути iдентифiкованi (на рiвнi одиниць, якi генерують
грошовi потоки). За винятком гудвiла, нефiнансовi активи, що зазнали знецiнення,
аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення на кожну звiтну дату.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями оцiнки:
кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво Компанiї визначає класифiкацiю
фiнансових активiв у момент їх початкового визнання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це кредити та дебiторська заборгованiсть,
якi виникають, коли Компанiя реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти
безпосередньо дебiтору без намiру продажу цiєї дебiторської заборгованостi негайно
або у найближчому майбутньому. Вони включаються до складу оборотних активiв, за
винятком тих iз них, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Такi активи включаються до складу необоротних активiв. У балансi кредити та
дебiторська заборгованiсть класифiкованi як дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти та їх еквiваленти.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої
вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди, крiм операцiй з пов'язаними
сторонами, якi здiйснюються за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток
при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж
справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi
угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих
ринкiв.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi
зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки, а
фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та
дисконти, в тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до
балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються iз використанням
ефективної процентної ставки iнструмента.

Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань термiном до одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за
кредитом. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом
дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором за поточною ринковою
процентною ставкою для аналогiчних фiнансових iнструментiв, яка є наявною для
Компанiї.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує фiнансовi активи з
балансу, коли (i) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд
активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (ii) Компанiя передала, в основному, всi
ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (iii) Компанiя не передала
та не залишила, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але припинила
здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення
додаткових обмежень на перепродаж.
Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку
та вiдстроченого податку. У цiй фiнансовiй звiтностi поточний податок на прибуток
показаний вiдповiдно до вимог законодавства України, яке дiяло станом на звiтну
дату.
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi iнших сукупних доходiв або
безпосередньо у складi капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi
також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iнших сукупних
доходiв або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим
органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за
поточний та попереднi перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою
базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок
не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу
або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка не
впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Суми вiдстрочених
податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi в
дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або
зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану
базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує
iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менша.
Вартiсть сировини визначається за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть
запасних частин, допомiжних матерiалiв, незавершеного виробництва та готової
продукцiї визначається за iдентифiкованою вартiстю. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат,
розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за
позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у
ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення
запасiв до завершеного стану та витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в
подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення
дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних чи переглянутих умов дебiторської заборгованостi. Суттєвi фiнансовi
труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть застосованi процедури
банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або недотримання

строкiв погашення дебiторської заборгованостi (прострочення понад 30 днiв)
свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є
знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за
рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi
результати у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок
резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше
списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi результати за рахунок iнших
операцiйних доходiв.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть, умови якої переглянутi, облiковується за амортизованою вартiстю на
основi нової структури переглянутих грошових потокiв. Вiдповiднi прибутки або
збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на дату перегляду та в
подальшому амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо умови
дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок
фiнансових труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з
використанням початкової ефективної процентної ставки до змiни умов.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на
знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи
послуги, за якi надана передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше,
або якщо передоплата стосується активу, який при початковому визнаннi буде
включений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою
придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як
Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що
Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi
передоплати вiдносяться на фiнансовий результат пiсля отримання товарiв або
послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари
чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова
вартiсть передоплати зменшується належним чином i вiдповiдний збиток вiд
знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi
високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. Суми,
використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обмiняти або використати
для розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капiталу,
тiльки якщо вони оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди
розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до
звiтної дати або запропонованi чи оголошенi пiсля звiтної дати, але до ухвалення
фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання з виплати дивiдендiв
погашається протягом перiоду бiльше одного року пiсля звiтної дати, воно
включається до складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за приведеною
вартiстю майбутнiх грошових потокiв, якi необхiднi для погашення зобов'язання, iз
використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi
оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Ефект первiсного
дисконтування дивiдендiв та подальша змiна дисконту визнаються безпосередньо у
складi капiталу.
Кредити та позиковi кошти. Кредити та позиковi кошти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на здiйснення операцiї, а
в подальшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у
Компанiї iснує безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов'язанням принаймнi
на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша

кредиторська заборгованiсть визнається та спочатку оцiнюється вiдповiдно до
полiтики облiку фiнансових iнструментiв. У подальшому iнструменти з фiксованим
строком погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй та дисконтiв при розрахунку.
Фiнансовi зобов'язання без фiксованого строку погашення у подальшому облiковуються
за справедливою вартiстю.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за початково одержаними сумами без
ПДВ.
Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це
нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або
передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для
погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька
схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк
грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв
визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої
позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов'язань, є незначною.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до
договору страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у
випадку, якщо вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть
необхiдними для погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до
оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та
ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву з плином часу визнається як
процентнi витрати.
Умовнi активи та зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi.
Iнформацiя про нього розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних
вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i
їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi
зобов'язання розкривається, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть того, що для погашення
такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, якi передбачають економiчнi
вигоди, є незначною.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя платить
передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України
на користь своїх працiвникiв. Внески розраховуються як процент вiд поточної
валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. До
складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати включено пенсiї, що
виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь у
державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також здiйснює
одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. Зобов'язання, визнане у
балансi у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє собою
поточну вартiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними
актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання
за планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування оцiночного
видатку майбутнiх грошових коштiв. Оскiльки в Українi не iснує розвиненого ринку
високолiквiдних корпоративних облiгацiй, в якостi джерела для отримання ставки
дисконтування використовується ринкова доходнiсть державних облiгацiй станом на
кiнець звiтного перiоду. Валюта та строки погашення державних облiгацiй
вiдповiдають валютi та оцiночним строкам погашення зобов'язань з пенсiйного
забезпечення. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих
коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на капiтал за дебетом або
кредитом у складi iнших сукупних доходiв у
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди
або коштiв, що повиннi бути отриманi за проданi товари або наданi послуги у ходi
звичайної дiяльностi Компанiї. Доходи вiд реалiзацiї показуються без ПДВ та
знижок.

Компанiя визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнiм рiвнем точностi,
iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод i дотримано
конкретних критерiїв по кожному напрямку дiяльностi Компанiї, як описано нижче.
Сума доходу вважається такою, що не може бути достовiрно визначена, доки не будуть
врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї
базуються на результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв
операцiй та специфiки кожної угоди.
(a)

Реалiзацiя товарiв та продукцiї

Компанiя виробляє та реалiзує кокс та супутню хiмiчну продукцiю великим покупцям.
Виручка вiд продажу товарiв та продукцiї визнається у момент передачi ризикiв та
вигод вiд володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження
товару. Проте коли Компанiя погоджується доставити вантаж у конкретне мiсце,
виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю у встановленому мiсцi.
Компанiя використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, якi визначають момент переходу
ризикiв та вигод.
Продажi облiковуються на основi цiн, вказаних у специфiкацiях до договорiв
купiвлi-продажу. Цiна продажу зазначається окремо для кожної специфiкацiї.
(b)

Реалiзацiя послуг

Реалiзацiя послуг визнається в облiковому перiодi, в якому послуги наданi, з
посиланням на ступiнь завершеностi конкретних операцiй, яка визначається на основi
фактично наданих послуг у пропорцiї до загального обсягу послуг, який повинен бути
наданий.
(c)

Комiсiйнi доходи

Компанiя також здiйснює операцiї, метою яких є управлiння грошовими потоками. Такi
операцiї не генерують дохiд для Компанiї, i, вiдповiдно, продажi та придбання за
цими операцiями представленi згорнуто з вiдображенням прибутку або збитку в iнших
операцiйних доходах/витратах. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за такими
операцiями представлена розгорнуто.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з
поставок товарiв або послуг з мiсцем поставки на територiї України, включаючи
поставки без прямої оплати, та iмпорту товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо
не звiльненi вiд ПДВ законодавством); 0% застосовуються до експорту товарiв та
супутнiх послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент
отримання товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд
клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким
чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання
накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в
момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або
право на кредит iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент
сплати податку.
ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i
показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У
тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений
резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi,
включаючи ПДВ.
Аванси виданi та аванси отриманi показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за
вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде
здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi,
пов'язанi з договорами поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими
коштами, процентнi витрати за зобов'язанням з пенсiйного забезпечення та збитки
вiд курсових рiзниць.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Звiтнiсть за сегментами. Формат звiтностi про операцiйнi сегменти вiдповiдає
формату внутрiшньої звiтностi, яка подається органу, вiдповiдальному за прийняття
операцiйних рiшень. Органом, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень, який

вiдповiдає за розподiл ресурсiв та оцiнку результатiв дiяльностi операцiйних
сегментiв, визначений металургiйних дивiзiон Метiнвеста, який приймає стратегiчнi
рiшення.
Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому
роцi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi
передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi
судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять
найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та
оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Керiвництво Компанiї щороку проводить
аналiз для оцiнки того факту, чи вiдрiзняється суттєво балансова вартiсть об'єктiв
основних засобiв вiд їхньої справедливої вартостi станом на кiнець звiтного
перiоду. Аналiз оснований на iндексах цiн, змiнах технологiй, коливаннях валютних
курсiв пiсля дати останньої переоцiнки, рентабельностi профiльних напрямкiв
дiяльностi та iнших актуальних факторах. Якщо результати аналiзу свiдчать про те,
що справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їхньої
балансової вартостi, Компанiя проводить додаткову переоцiнку.
Справедлива вартiсть основних засобiв визначається на основi амортизованої
вартостi замiщення або ринкової вартостi, де це можливо. У ходi проведення оцiнки
iз використанням цих методiв оцiнниками були застосованi такi основнi припущення:
-вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi
витрати, нещодавно понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники та оцiнки витрат
на спорудження рiзного обладнання тощо);
-вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого обладнання, а
також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей
мiж технiчними характеристиками та станом нового та iснуючого обладнання; та
-вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi.
Змiни у припущеннях могли мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних
засобiв.
Операцiї з пов'язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює
операцiї з пов'язаними сторонами. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй,
для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Фiнансовi iнструменти
в момент виникнення облiковуються за справедливою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї, прибуток
або збитки за операцiями з пов'язаними сторонами, крiм операцiй з об'єднання
компанiй або iнвестування в iнструменти капiталу, облiковуються у звiтi про
фiнансовi результати. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних
видiв операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України
продовжує розвиватись. Суперечливi положення тлумачаться по-рiзному. Хоча
керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним та об'рунтованим, не iснує
жодних гарантiй, що податковi органи його не оскаржать.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво
оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням методу
прогнозованої умовної одиницi на основi актуарних припущень, що являють собою усю
наявну у керiвництва iнформацiю про змiннi величини, якi визначають остаточну
вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. Оскiльки пенсiйний план
входить до компетенцiї державних органiв, у Компанiї не завжди є доступ до усiєї
необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи вийде спiвробiтник
достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Компанiя зобов'язана
фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй
спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що
спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка фiнансується державою,
на пенсiйну програму, яка фiнансується Компанiєю, можуть мати значний вплив на
суму зобов'язань з пенсiйного забезпечення. Розрахунок поточної вартостi пенсiйних
зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, що визначаються на основi актуарних
розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, використанi
при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов'язаннями, включають
ставку дисконтування. Будь-якi змiни у цих припущеннях матимуть вплив на балансову

вартiсть пенсiйних зобов'язань. Компанiя визначає ставку дисконту наприкiнцi
кожного року. Ця процентна ставка повинна використовуватись для визначення
поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення
пенсiйних зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної ставки дисконту Компанiя
облiковує процентнi ставки за високолiквiдними корпоративними облiгацiями,
деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до
погашення яких приблизно вiдповiдають строку вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. За
вiдсутностi довгострокових високолiквiдних корпоративних облiгацiй, випущених у
гривнях, для оцiнки коректної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi
судження. Оскiльки в Українi не iснує розвиненого ринку високолiквiдних
корпоративних облiгацiй, в якостi джерела для отримання ставки дисконтування
використовується ринкова доходнiсть державних облiгацiй станом на кiнець звiтного
перiоду. Валюта та строки погашення державних облiгацiй вiдповiдають валютi та
оцiночним строкам погашення зобов'язань з пенсiйного забезпечення. Iншi ключовi
припущення для пенсiйних зобов'язань часткового грунтуються на поточних ринкових
умовах.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):
ПАТ "АКХЗ" є одним з найбiльших коксохiмiчних пiдприємств у Європi. Характерні
риси продукції Товариства - це спрямованість на задоволення потреб чорної
металургії у коксі для доменного виробництва чавуну, агломерації залізної руди,
ферросплавного виробництва.
Перелiк основних видiв продукцiї, яка виробляється заводом, включає близько 30
найменувань, а саме:
-кокс доменний,
-горiшок коксовий,
-коксовий дрiб'язок,
-шлам коксовий,
-пекоксовий дрiб'язок,
-кокс пековий електродний,
-амонiю сульфат коксохiмiчного виробництва,
-бензол сирий кам'яновугiльний,
-полiмери бензольних вiддiлень,
-в'яжуче iз смоли уловлювання (безсатураторного процесу),
-смолка кисла для дорожнього будiвництва,
-феноляти,
-сировина коксохiмiчна для виробництва технiчного вуглецю (антраценова фракцiя),
-сировина коксохiмiчна для виробництва технiчного вуглецю (пековi дистиляти),
-масло фенольне кам'яновугiльне,
-масло кам'яновугiльне поглинальне,
-фракцiя нафталiнова,
-масло легке кам'яновугiльне,
-смола кам'яновугiльна,
-пек кам'яновугiльний електродний,
-пек кам'яновугiльний,
-сировина коксохiмiчна для виробництва високоструктурного технiчного вуглецю,

-масло кам'яновугiльне легкосереднє,
-кислота сiрчана технiчна,
-шихта збагачена,
-розчин вакуум-карбонатної сiркоочищення вiдпрацьований,
-фуси кам'яновугiльнi,
-сумiш смол та масел механiчної очистки стiчних вод коксохiмiчного виробництва,
-газ коксовий очищений,
-кисень газоподiбний технiчний
Кокс доменний, коксовий горiшок, дрiбниця коксова виробляються в коксових цехах
заводу. Призначення цехiв: виробництво з вугiльної шихти коксу та хiмiчних
продуктiв коксування встановленої якостi.
В склад цехiв входять коксовi батареї, установки сухого гасiння коксу, установки
мокрого гасiння коксу, коксосортування.
Сировиною виступає - вугiльна шихта. Склад вугiльної шихти формується шляхом
змiшування вiдповiдних марок кам'яного вугiлля, придатних для коксування.
Сировина, що надходить - рядовий i збагачене вугiлля шахт i збагачувальних фабрик.
Технологiя: Коксування вугiльної шихти здiйснюється в камерах коксування коксових
батарей при заданих температурах без доступу повiтря. Технологiчний процес
виробництва закiнчується видачею коксового пирога, його гасiнням (мокрим або сухим
способом) i процесом розсiву на класи. Весь, що надiйшов на сортування кокс
дiлиться на три класи:
- бiльше 25 мм - кокс доменний;
- 10-25 мм - горiшок коксовий;
- 0-10 мм - дрiбниця коксова.
Кокс є кусковий пористий матерiал чорного кольору. Транспортується насипом в
залiзничних вагонах.
Вироблена продукцiя вiдповiдає вимогам наступної НД:
- Кокс доменний - ТУ У 322-00190443-114-96 зi зм.1-4, ТУ У 19.1-00190443-065:2012
зi зм.1-2;
- Горiшок коксовий - ТУ У 19.1-00190443-120:2012 з ПИ;
- Дрiбниця коксова - ТУ У 23.1-00190443-011:2011 зi зм.1.
Кам'яновугiльнi масла виробляються в Смолоперегiнному цеху заводу.
Призначення цеху: для переробки кам'яновугiльної смоли шляхом ректифiкацiї її на
2-х одноколонних агрегатах, з наступним доведенням отриманих фракцiй до готової
продукцiї.
Склад цеху: вiддiлення ректифiкацiї смоли з 2 ректифiкацiйними колонами, склад
смоли, склад олив.
Сировина: кам'яновугiльна смола, отримана при коксуваннi вугiльної шихти,
привозна смола.
Технологiя: зневоднена кам'яновугiльна смола пiддається процесу ректифiкацiї на
2-х одноколонних агрегатах з одержанням таких фракцiй: легка, фенольна,
поглинальна, нафталiнова, антраценова, пек. Отримання товарних видiв продукцiї
здiйснюється шляхом змiшування деяких з вищевказаних фракцiй, що пройшли очищення,
в пропорцiях, передбачених технологiчним регламентом. При очищеннi фракцiй вiд
фенолiв лугом утворюються феноляти.
Кам'яновугiльнi масла являють собою рiдини коричневого кольору. Транспортуються
наливом у залiзничних цистернах. Якiсть вироблюваної продукцiї вiдповiдає
наступнiй НД:
сировина коксохiмiчна для виробництва високоструктурного технiчного вуглецю - ТУ У
322-00190443-060-96 зi зм.1-3;
масло кам'яновугiльне поглинальне - ТУУ 322-00190443-117-97 зi зм.5;
сировина коксохiмiчна для виробництва технiчного вуглецю - ГОСТ 11126-88 зi зм.13;
масло легкосереднє - ТУ У 322-00190443-135-97 зi зм.1-2;
масло фенольне кам'яновугiльне - ТУ У 322-00190443-127-96 зi зм.5;
масло кам'яновугiльне легке - ТУ У 322-00190443-012-97 зi зм.1-3.
Бензол сирий кам'яновугiльний виробляється цехами уловлювання № 1 i
сiркоочищення № 2 заводу.
Склад цехiв: Виробництво складаються з наступних вiддiлень: конденсацiї,
первинного охолодження газу, сульфатного, амiачного, бензольного (цех уловлювання
№ 1); очищення коксового газу вiд сiрководню та бензолу, сiрчанокислотного,
дистиляцiї бензолу (цех сiркоочищення № 2).
Сировина: коксовий газ, отриманий при коксуваннi вугiльної шихти в коксових
печах.
Технологiя: охолоджений i очищений вiд смоли коксовий газ проходить скрубери, де
вiдбувається уловлювання бензольних вуглеводнiв поглинальним маслом. Це масло
пiддається дистиляцiї з отриманням готового продукту - бензолу сирого.

Бензол сирий є прозора рiдина жовтуватого кольору. Вiдвантажується наливом у
залiзничних цистернах.
Вироблена продукцiя вiдповiдає ТУ У 24.1-00190443-003-2003 зi зм.1-2.
Амонiй сульфат виробляється цехами уловлювання № 1 i № 2 заводу.
Призначення цехiв: Охолодження коксового газу та очищення його вiд смоли, амiаку,
бензольних вуглеводнiв (цех уловлювання № 1); охолодження коксового газу та
очищення його вiд смоли, амiаку, фенолiв (цех уловлювання №2) з отриманням готових
продуктiв: амонiю сульфату, бензолу сирого кам'яновугiльного, фенолятiв.
Технологiя: Охолоджений i очищений вiд смоли коксовий газ проходить через
абсорбери, де вiдбувається уловлювання амiаку технiчної сiрчаної кислотою.
Отриманий розчин сульфату амонiю пiддається упарюванню i кристалiзацiї з
отриманням готового продукту - амонiю сульфату.
Амонiю сульфат є кристалiчний порошок бiлого кольору. Вiдвантажується навалом у
залiзничних вагонах.
Сiрчана кислота (технiчна) виробляється цехами сiркоочищення №№ 1,2.
Технологiя: Виробляється шляхом спалювання сiрководню, уловленого содовим
розчином з коксового газу i подальшого окислення сiрчистого ангiдриду до сiрчаного
ангiдриду на ванадiєвому каталiзаторi з подальшою його гiдратацiєю.
Вироблена продукцiя вiдповiдає ТУ У 24.1-00190443-67:2007 зi зм.1.
Феноляти виробляються Смолоперегiнним цехом i цехом Уловлювання № 2.
Технологiя: У Смолоперегiнному цеху феноляти натрiю виходять шляхом вилучення
фенолiв з поглинаючої i фенольної фракцiй кам'яновугiльної смоли розчином їдкого
натру, а в цеху Уловлювання № 2 феноляти натрiю виходять в результатi
знефенолювання амiачної води паровим методом з наступним поглинанням фенолiв з
пара розчином їдкого натру.
Пек кам'яновугiльний електродний (гранульований, рiдкий) виробляється в пековому
відділенні смолоперегінного цеху заводу.
Призначення: виробництво пеку кам'яновугiльного електродного. Це сировина для
електродної промисловостi.
До складу цеху входять: пекопiдготовка, два гранулятора пеку.
Сировина: середньотемпературний пек Смолоперегiнного цеху заводу.
Технологiя: середньотемпературний пек пiддається термоокислювальнiй обробцi в
кубах-реакторах цеху. Виводиться з другого по ходу пеку реактора з температурою
340-365 градусiв С в пекоприймач електродного пеку, потiм пек насосом подається в
напiрний бак, де вiдбувається його накопичення i охолодження до рiвня температур
200-225 градусiв С, необхiдних для подачi на грануляцiйну установку "РОТОФОРМ ". У
грануляцiйної установцi пек через розподiльну планку надходить у обертову
перфоровану трубу, з якої набризкується краплями на сталеву стрiчку, охолоджувану
знизу технiчною водою. Охолодженi гранули зiскоблюються в ковшовий елеватор, яким
транспортуються в приймальний бункер. З бункера гранули завантажуються в мiшки
типу "Бiг-Бег".
Пек кам'яновугiльний електродний гранульований - це гранули чорного кольору.
Транспортується в мiшках типу "Бiг-Бег".
Вироблена продукцiя вiдповiдає вимогам ГОСТ 10200-83 зi зм.1-3.
Кокс пековий електродний, пекококсовий дрiб'язок виробляється в в пековому
відділенні смолоперегінного цеху заводу.
Призначення: виробництво пекового коксу, пеку кам'яновугiльного електродного сировини для електродної промисловостi.
До складу цеху входять: пекопiдготовка, пекококсовi печi, вiддiлення конденсацiї
пекового газу.
Сировина: середньотемпературний пек смолоперегiнного цеху заводу.
Технологiя: середньотемпературний пек пiддається термоокисленiй обробцi в кубахреакторах цеху для отримання високотемпературного пеку з температурою розм'якшення
близько 145 градусiв С, який потiм пiддається коксуванню в пекококсових печах при
заданих температурах без доступу повiтря. По закiнченнi процесу коксування пековий
кокс охолоджується мокрим способом i сортується на два класи: кокс пековий
електродний (КПЕ) i пекококсовий дрiб'язок (ПКД).
Кокс пековий електродний є кусковий пористий матерiал сiрого кольору.
Транспортується насипом в залiзничних вагонах.
Вироблена продукцiя вiдповiдає вимогам наступної НД:
кокс пековий електродний - ДСТУ 4389:2005 / ГОСТ 3213-2006;
пекококсовий дрiб'язок - ТУ У 322-00190443-147-97 зi зм. 1-3.
Також ПАТ "АКХЗ", виробляє електроенергію за рахунок утилізації тепла коксування,
та спалювання залишків коксового газу.
Основним видом послуг, які надавало товариство в 2014 році є гаряче
водопостачання міста Авдіївка.

Основним призначенням заводу є виробництво доменного коксу, що складає 82.4%
обсягу усiєї виробничої потужностi.
Обсяг виробництва коксу доменного у 2014 роцi склав 2318,4 тис. тн.сух.ваги.
Обсяг виробництва коксу доменного в вартiсному виразi за 2014 рiк склав - 5236,4
тис. грн.
Середньореалізаційні ціни:
Средньореалiзацiйнi цiни по основному виду продукцiї - 2246,4

грн./тн.сух.ваги.

Сума виручки в 2014 роцi склала 6326836,9 тис. грн. без ПДВ, у тому числі обсяги
продажу коксу доменного у натуральному виразі: 2321,95тис. тн. сух. ваги на суму
5216036,32 тис.грн. без ПДВ.
Інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному
обсязі продажів: Загальна сума експорту складає 464276,2 тис. грн.
Частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 8,3%
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:
Коксохімічне виробництво має великий потенціал для розвитку хімічних галузей
промисловості України в якості постачальника розчинників, сировини для синтезу,
виробництва ліків, фарб, пластмас, але для цього потрібна наявність державної
програми розвитку галузей промисловості, можливо, за участю держави в якості
замовника нових видів продукції.
Гарантiї на продану продукцiю.
На кожну партiю товару надається сертифiкат якостi. На ПАТ "АКХЗ" дiє система
управлiння якiстю вiдповiдно до стандарту ISO 9001:2008
Залежність від сезонних змін.
Технологiя виробництва основної продукцiї ПАТ "АКХЗ" не має залежностi вiд
сезонних змiн. Оскiльки основними споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства
металургiйної промисловостi та iншi коксохiмiчнi пiдприємства, технологiя яких не
залежить вiд сезонних змiн, то Товариство не вiдчуває коливань у її збутi у
залежностi вiд пори року.
Про основні ринки збуту та основних клієнтів.
Основними ринками збуту є металургiйна i коксохiмiчна промисловiсть України,
промисловiсть країн близького та дальнього зарубiжжя. Так, кокс доменний, коксовий
дрiб'язок, коксовий горiшок, бензол сирий кам'яновугiльний, сировина коксохiмiчна
для виробництва технiчного вуглецю (дистиляти пековi), сировина коксохiмiчна для
виробництва високоструктурного технiчного вуглецю, в основному реалiзується на
територiї України для потреб металургiйної промисловостi. Коксовий горiшок
експортується для промисловостi країн ближнього та дальнього зарубiжжя, а саме до:
Грузiї, Бельгiї, Iндiї, Туреччини, Гонконгу, Росiї. Коксовий дрiб'язок
реалiзується як на внутрiшньому ринку, так i експортується для промисловостi країн
дальнього зарубiжжя та країн СНД, а саме до: Молдови, Росiї, Iндiї, Бельгiї.
Ринком збуту сульфату амонiю коксохімічного виробництва є пiдприємства
агропромислового комплексу країни дальнього зарубiжжя: Туреччини, Єгипту, Польщi,
Сербiї, Бразилiї.
Пiдприємства коксохiмiчної промисловостi дальнього зарубiжжя є споживачами сирого
бензолу у Чехiї та Польщi.
Ринком збуту сировини коксохiмiчної для виробництва високоструктурного технiчного
вуглецю крім внутрішнього ринку є також Росія та Чехія.
Ринком збуту коксу пекового електродного є Росiя, а пеку кам'яновугiльного
електродного - Єгипет, Росiя, Iндiя, Казахстан.
Основними клiєнтами Товариства є:
Кокс доменний
внутрiшнiй ринок: ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча", ПАТ
"Єнакiївський металургiйний завод", ПАТ "Металургiйний комбiнат " Азовсталь".
Горiшок коксовий
внутрiшнiй ринок: ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв", ПАТ "Запорiзький завод
феросплавiв",
ПАТ " Стахановський завод феросплавiв", ПАТ "Єнакiївський металургiйний завод".
експорт: Грузiя, Бельгiя, Iндiя, Туреччина, Гонконг, Росiя
Коксовий дрiб'язок
внутрiшнiй ринок: ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча ", ПАТ
"Єнакiївський металургiйний завод".
експорт: Молдова, Росiя, Iндiя, Бельгiя.

Амонiю сульфат коксохiмiчного виробництва
експорт: Туреччина, Єгипет, Польща, Сербiя, Бразилiя.
Бензол сирий кам'яновугiльний
внутрiшнiй ринок: ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод", ТОВ НВП " Зоря".
експорт: Чехiя, Польща.
Сировина коксохiмiчне для виробництва технiчного вуглецю (дистиляти пековi)
внутрiшнiй ринок: ВАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю ".
Сировина коксохiмiчна для виробництва високоструктурного технiчного вуглецю
внутрiшнiй ринок: ВАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю".
експорт: Росiя, Чехiя.
Кокс пековий електродний
експорт: Росiя.
Пек кам'яновугiльний електродний
експорт: Єгипет, Iндiя, Казахстан, Росiя.
Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків,
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту.
В 2014 році підприємство отримало збитки - 0,8 млрд. грн. Головна причина
незадовільнї роботи - часткова зупинка виробництва і виведення з експлуатації
частини основного устаткування із-за постійного обстрілу, в результаті проведення
бойових дій в районі ПАО "АКХЗ", неодноразового повного припинення
електропостачання заводу (в період з липня по грудень 2014р), перебої в постачанні
підприємства сировиною із-за незадовільного функціонування залізниці.
Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.
Збут продукцiї Товариства в основному здiйснюється за договорами (контрактами)
купiвлi-продажу, переважно на умовах довгострокових поставок. При цьому Товариство
здiйснює збут шляхом прямих продаж, а також iз залученням посередникiв.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін.
Основною сировиною для виробництва продукцiї заводу являються вугiльнi
концентрати та вугiлля рядове, якi надходять до вуглепiдготовчого цеху, де з
рiзних марок компонується шихта для завантаження до коксових батарей коксових
цехiв.
Придбання вугiлля та вугiльних концентратiв у 2014 роцi здiйснювалося за прямими
договорами купiвлi-продажу з пiдприємствами постачальниками резидентами України та
нерезидентами України.
Ціни на українське вугілля та вугільні концентрати на протязі 2014 року
коливались у межах: на рядове вугілля від 401,22 до 666,67 грн. за тонну; на
концентрат від 629,17 до 2142,62 грн. за тонну. Коливання ціни на імпортне вугілля
та концентрати на протязі року складає: на рядове вугілля від 40 до 75 дол.США; на
концентрат від 52 до 150 дол.США за тонну. Ціни на імпортне вугілля та концентрати
поступово збільшувались протягом 2014 року. Також можна спостерігати збільшення
ціни на українське вугілля та концентрати.
Основними постачальниками Товариства у 2014 роцi є:
Концентратiв:
- ТОВ "Метiнвест Холдинг" де вантажовiдправники є: ш/у Покровське;
- ПАТ "Краснодонвугiлля", де вантажовiдправниками є: ГЗФ Самсонiвська, ЦЗФ
Дуванська;
- ПАТ ш. ім. А.Ф. Засядько, де вантажовідправником є ЦЗФ Київська;
- Steel Trading Solution, де вантажовiдправником є ЦЗФ Київська;
- Metinvest International SA, де вантажовiдправниками є: Wellmore, Garter-Roag,
Pocahontas, Goonyella, TAHMOOR, ОАКУ, Peak Downs North, Saraji , ОФ
"Нерюнгринская";
- УК "Северный Кузбасс", де вантажовідправником є ОФ "Северная";
- Topprom Trading LTD, де вантажовiдправниками є: ЗАТ ЦЗФ Щедрухінська, ТОВ ОФ
"Тайбинская";
- Stroyservise Trading Limited де вантажовiдправниками є: ВАТ ВР. Березівський,
Шахта 12;
- Carbo One Limited, де вантажовiдправниками є: ВК Кузбасрозрізвугілля Р.
Бачатський, УР Краснобродский;
- Kaproben Handels AG, де вантажовідправником є ТОВ "ОФ "Прокопьевскуголь";

- NORSKE BUSINESS LP, де вантажовiдправниками є: ЗАТ ЦЗФ Щедрухінська, ТОВ ОФ
"Тайбинская", ВК Кузбасрозрізвугілля Р. Бачатський;
- ПАО "МК" Азовсталь", де вантажовiдправниками є: ВАТ ВР. Березівський,
Pocahontas, Trafigura, Garter-Roag, Wellmore.
Рядового вугiлля:
- ВАТ "МЕГАПРОМ", де вантажовідправником є ш.Щегловська-Глубока;
- ПАТ "Краснодонвугілля", де де вантажовiдправниками є: ш.Самсонівська Західна, ш.
Суходольське Східне;
- ВАТ ОВК Южкузбасвугілля", де вантажовідправником є ООО "Ш.Кушеяківська";
- Carbo One Limited, де вантажовідправником є ВР Талдинський (ГОМСШ);
- Kaproben Handels AG, де вантажовідправником є ш/у Талдинське Південне (ГОМСШ);
- NORSKE BUSINESS LP, де вантажовідправниками є ш/у Талдинське Південне (ГОМСШ),
ВР Талдинський (ГОМСШ), Талдинск.-Западный.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку.
Детальна кількісна інформація про галузь станом на даний час відсутня, оскільки
не здійснювалося фінансування відповідних обстежень та оглядів, які виконують
спеціалізовані організації.
- рівень впровадження нових технологій і товарів в галузі: Рівень впровадження
нових технологій і товарів в коксохімічної галузі не надто високий та, в
основному, визначається розвитком АСУТП окремих технологічних агрегатів і цехів,
побудовою виробничих інформаційних мереж підприємств, які використовуються для
планування та управління виробничими ресурсами. Здійснюється будівництво та
реконструкція окремих установок та агрегатів.
- розширення або скорочення виробництва всього по галузі: Виробництво продукції у
2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року зменшилось на 30 % у звязку з
проведенням АТО.
- насиченість ринку продукцією галузі: Інформація про галузь станом на даний час
відсутня, оскільки не здійснювалося фінансування відповідних обстежень та оглядів,
які виконують спеціалізовані організації.
- основні споживачі продукції галузі: Основними споживачами коксу є металургiйнi
пiдприємства.
- сезонність продукції галузі: Продукцiя галузi не має сезонного характеру.
- вплив кризових ситуацій на галузь в цілому: Продукція підприємства
конкурентоспроможна; нинішня кризова ситуація призвела до значного скорочення
виробництва (на 30% від рівня 2013 р.).
- характерні особливості та обов'язки з охорони навколишнього середовища: Досить
специфічними для галузі є проблема очищення стічних вод, що утворюються в
результаті контакту води з коксовим газом, кам'яновугільної смолою та продуктами
її переробки, очищення повітря від викидів газів, вугільного та коксового пилу, що
утворюються в технологічних процесах коксохімічного виробництва
Становище підприємства в галузі.
З початку АТО на ПАТ "АКХЗ" вимушено зупинено 3 коксових батареї з 8.
Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента.
Основними конкурентами товариства за об'ємом виробництва та якiстю продукцiї є:
-Публiчне акцiонерне товариство " Євраз Днiпродзержинський коксохiмiчний завод";
-Публiчне акцiонерне товариство "Арселормiттал Кривий Рiг".
Особливості продукції емітента.
Продукція ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" використовується в якості
сировини підприємствами металургійної та хімічної галузі. Вся продукція
затребувана, виробляється, як і у конкурентів згідно Державних стандартів і
технічних умов, потребує постійного удосконалення технології виробництва, пошуків
поліпшення сировинної бази.
На галузь має вплив такi урядовi чи контролюючи органи як: Мiнiстерство
промислової полiтики України, Державна служба гiрничого нагляду та промислової
безпеки України, Державна екологiчна iнспекцiя України, Антимонопольний комiтет
України.
Перспективні плани розвитку емітента.
ПАТ "АКХЗ" має наступні перспективні плани розвитку на наступний 2015 рік:
І.Вуглепідготовчий цех№1.
- заміна фізично зношеного обладнання. Основними заходами, які заплановані є:
1)заміна відсадної машини ОМ-318 №2 на Вуглефабриці - 4934,4 тис.грн без ПДВ;
2)заміна грохоту ГВЧ-61М №9 на Вуглефабриці - 1941 тис.грн. без ПДВ.

ІІ.Вуглепідготовчий цех№2.
- заміна фізично зношеного обладнання. Основними заходами, які заплановані є:
1)заміна вагоноопрокидувача ВРС-125 - 17571,6 тис.грн. без ПДВ.
2)заміна машини для підготовки проб МПЛ-150 - 338,1 тис.грн. без ПДВ.
ІІІ. Коксовий цех№2
- заміна фізично зношеного обладнання. Заплановані наступні заходи для виконання
завдання:
1)придбання та монтаж УМКБ - 3204,6 тис.грн. без ПДВ.
2)придбання та монтаж установки напольної пересувної типу ГИЛ-52У-М на
Коксосортировці. - 189,079 тис.грн. без ПДВ.
ІV. Коксовий цех№3.
- відновлення повноти завантаження коксових печей до проектної. Заплановані
наступні заходи для виконання завдання:
1)Коксова батарея №7. Зняття звужень на 20 камерах коксування. Регулювання
анкеража. Ремонт верху печей - 1922,00 тис.грн. без ПДВ.
2)Коксова батарея №8. Віднолення геометрії кладки на 24 камерах коксування 2744,00 тис.грн. без ПДВ.
V. Цех уловлювання №1.
- забезпечити інформаційні системи підприємства достовірною інформацією.
Заплановані наступні заходи для виконання завдання:
1)Бензольне відділення. Монтаж уровнемерів на бензольні сховища №2,3,4 - 164,8
тис.грн. без ПДВ;
2)Відділення конденсації №1. Придбання та монтаж смоловіддільника - 50,14
тис.грн. без ПДВ.
VІ. Цех уловлювання №2.
- заміна фізично зношеного обладнання. Заплановані наступні заходи для виконання
завдання:
1)Відділення очищення газу. Придбання та заміна насосів подачі пульпи сульфата
аммонія на центріфугу GOULDS тип ОС 2*3-14 з електродвигуном 18,5 кВт 1500 об/мін.
(2шт.) - 742,15тис.грн. без ПДВ;
2)Випарник №2. заміна трубчатки випарника, ремонт м/к - 1014 тис.грн. без ПДВ.
VІІ. Цех сіркоочищення №2.
- заміна фізично зношеного обладнання. Заплановані наступні заходи для виконання
завдання:
1)Сірчанокислотне відділення. Придбання теплообмінника АР150-А1-F10 (холодильник
кислоти) - 350,28 тис.грн. без ПДВ.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.
ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" в 2014 роцi здiйснював закупiвлю вугiльної
сировини:
1)українських виробників від ТОВ "Метинвест Холдинг", ПАТ "Краснодонвугілля",
Steel Trading Solution, Мегапром;
2)імпортне вугілля (Росія) від ВАТ ОВК Южкузбасвугілля, УК "Северный Кузбасс",
Mechel Carbon AG, Topprom Trading LTD, Stroyservise Trading Limited, Kaproben
Handels AG, Carbo One Limited, Norske Business LP;
3)американське вугілля (США) - Мetinvest International SA.;
4)вугілля Австраліі - Мetinvest International SA.;
5)вугілля Канада - Мetinvest International SA.
Вантажовідправниками українського вугілля були 3 шахти і 9 збагачувальних фабрик
(Донецький, Львівський вугільний басейн, Краснодонвугілля). Вантажовідправниками
імпортного вугілля були 8 шахт і 20 збагачувальних фабрик (Кузбаський, Печорський,
Якутський вугільні басейни, США, Канада, Австралія). Постачання українського
вугілля доступніші і економно вигідніші, чим імпортні, оскільки доставка пов'язана
з віддаленістю більше 2 тис.км і більш високою ціною, але у зв'язку з дефіцитом і
виснаженістю сировинної вугільної бази України, а також високим вмістом сірки у
вугіллі, вимушені збільшувати об'єм закупівлі імпортного низькосірчистого вугілля.
Діяльність ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" здійснюється виключно на
території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Активами пiдприємства є ресурси, що їм контролюються внаслiдок минулих подiй,
використання яких, як очiкується, приведе к отриманню економiчних вигод у

майбутньому, а саме: основнi засоби, нематерiальнi активи, фiнансовi iнвестицiї,
запаси, дебiторська заборгованiсть та iншi.
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство використовує з метою
використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг,
здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй,
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть, основних засобiв, що надiйшли на
пiдприємство, склала 565 120 тис.грн. (по роках у тис.грн.: 2010р.- 91757, 2011р.134656, 2012 р. - 262032 , 2013р. - 37286, 2014р. - 39389).
За останнi п'ять рокiв з балансу Товариства списано остаточну вартiсть об'єктiв
основних засобiв у сумi 44490 тис.грн.: 2010р. - 1829, 2011р.-1030, 2012р.-79,
2013р. -48 , 2014р.-41504).
Нематерiальнi активи - немонетарнi акти, якi не мають матерiальної форми, можуть
бути iдентифiкованi та утримуються пiдприємством з метою використання протягом
перiоду бiльше одного року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи
надання в оренду iншим особам.
Основними надходженнями об'єктiв нематерiальних активiв за перiод з 2010р. по
2014р. були надходження програмних продуктiв, прав на здiйснення певних видiв
господарської дiяльностi та iн.).
Запаси - активи, якi утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської дiяльностi; перебувають у процесi виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва; утримуються для споживання пiд час виробництва
продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством. За
останнi п'ять рокiв запаси використовувалися для звичайної дiяльностi Товариства:
перероблялись пiд час виробництва продукцiї, використовувались для будiвництва та
ремонтiв основних засобiв, реалiзовувались покупцям та iн.
За останнi 5 рокiв (2010-2014) сума списань запасiв до складу непродуктивних
витрат склала 50520 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на певну
дату. Вона може бути довгостроковою (не буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з
дати балансу) та поточною (буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати
балансу).
За останнi п'ять рокiв товариством було списано дебiторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги внаслiдок того, що минув строку позовної давностi, на
загальну суму 9552 тис.грн (по роках у тис.грн.: 2010 р.- 166, 2011 р.- 37,
2012р.- 217, 2013р. - 9 132, 2014р. - ). Ця заборгованiсть визнана безнадiйною.
У складi активiв Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у
дочiрнi та асоцiйованi компанiї. Такi фiнансовi iнвестицiї утримуються з метою
збiльшення прибутку (вiдсотки, дивiденди, тощо), збiльшення вартостi капiталу або
iнших вигод для товариства. За останнi п'ять рокiв значного "руху" фінансових
інвестицій не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
З ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Покупець), ПАТ "АКХЗ" (Постачальник) 31.12.2013 р.
укладено договiр № МДМ-13.50-13-0748 на продаж коксової продукцiї, де сума за 2014
рiк складає - 6257955,4 тис.грн. з ПДВ. Ціна зазначена в специфікаціях
Постачальника.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Значна частина основних засобiв товариства розташована у м. Авдiївка Донецької
областi. Об'єкти, якi надаються товариством в оренду знаходяться: на Азовському
узбережжi - база вiдпочинку, у Ясинуватському районi Донецької областi оздоровчий центр для дiтей.
До складу Авдiївського коксохiмiчного заводу входить 12 основних i 18
допомiжних цехiв та обслуговуючих структурних пiдроздiлiв.
Вугiльну шихту для коксування на АКХЗ виробляють два вуглепiдготовчих цехи
(ВПЦ №1,2).
До складу вуглепiдготовчого цеху №1 входить вуглезбагачувальна фабрика
проектною потужнiстю 6,4 млн.тон, де рядове вугiлля збагачується до необхiдних
для коксування параметрiв.
Вперше в Українi на АКХЗ були спорудженi закритi склади вугiлля, що
складаються з 32 i 36 силосiв обсягом по 2,5 тис. тон кожен (окрiм силосiв №1, 2
ВПЦ №1 - обсягом 2,2 тис. тонн). Використання автоматичних дозаторiв дозволило
використовувати склади як вiддiлення дозувань для складання шихти. Для
полегшення i прискорення розвантаження вугiлля з вагонiв у зимовий час працюють
три гаражi розморожування.
Випуск коксу на АКХЗ забезпечують 8 коксових батарей (одна коксова батарея № 4
знаходиться у стадiї реконструкцiї) у складi чотирьох коксових цехiв загальною
проектною потужнiстю 6,18 млн. тонн коксу валового 6% вологостi на рiк.
Коксовi цехи обладнанi установками сухого (УСГК) i мокрого гасiння коксу
(окрiм коксового цеху №4, де застосовується в роботi лише УСГК). Гасiння коксу за
допомогою iнертного газу (сухий метод) є прогресивною екологiчною
технологiєю, i АКХЗ є першим i одним з двох коксохiмiчних пiдприємств України,
на якому вона застосовується.
Наступні цехи АКХЗ забезпечують виробництво хiмiчної продукцiї з
кам'яновугiльної смоли i коксового газу, якi видiляються при коксуваннi
вугiльної шихти: два цехи уловлювання хiмiчних продуктiв, два цехи сiркоочищення
(очищення коксового газу вiд сiрководня), а також смолопереробний цех.
Очищений коксовий газ (пiсля витягування з нього ряду хiмiчних речовин в
хiмiчних цехах заводу) використовується для обiгрiву коксових батарей, на
теплоелектроцентралi (ТЕЦ) для виробництва електроенергiї, тепла i технологiчної
пари на виробничi потреби заводу, а також ряд дрiбнiших споживачiв. Для
виробництва пари та електроенергiї на АКХЗ використовується також теплова енергiя
розжареного коксу, яка утилiзувалася на установках сухого гасiння коксу (УСГК).
Потужностi ТЕЦ дозволяють забезпечувати Авдiївський коксохiмiчний завод
власними технологiчною парою, тепловою i електричною енергiєю. Крiм того,
заводська ТЕЦ виробляє тепло i гарячу воду для жителiв м. Авдiївка.
До складу допомiжних цехiв АКХЗ входять структурнi пiдроздiли щодо контролю
якостi сировини, продукцiї i процесiв виробництва, ремонту i обслуговування
коксохiмiчного i енергетичного устаткування, забезпечення енергоресурсами i
транспортом.
На АКХЗ вперше були спорудженi закритi склади вугiлля. На машинах, що знiмають
дверi коксових батарей, застосованi пристрої придушення викидiв пилу. При
реконструкцiї коксових батарей №1, №2, №3 застосованi вдосконалена кладка i
опалювальна система, що дозволило на 90% скоротити газування i збiльшити термiни
використання футерування.
На АКХЗ вперше в країнi освоювалися технологiї двоступеневого первинного
охолоджування коксового газу, безсатураторний спосiб виробництва сульфату амонiю,
а також цiлий комплекс iнших хiмiко-технологiчних процесiв. Широко застосовуються
в ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" передовi зарубiжнi технологiї.
Зокрема, в 2003 роцi пущена установка по збагаченню грубозернистих шламiв iз
застосуванням гiдросайзерiв англiйської компанiї "Gramtech Associates Ltd", що
дозволило стабiлiзувати i зменшити навантаження на флотацiю, переробляти
шлам, що особливо важливо, враховуючи дефiцит вугiлля, що коксується, в Українi.
У пекококсовом цеху для грануляцiї i розфасовки пеку кам'яновугiльного
електродного в 2005 i 2014 роцi введенi в експлуатацiю установки нiмецької фiрми
"SANDVIK".
У 2006 роцi введено в експлуатацiю вiддiлення по згущуванню i обезводненню
хвостiв флотацiї пiсля радiальних згущувачiв у ВПЦ №1 з використанням
устаткування нiмецької фiрми "Rittershaus & Blecher". Зневодненi хвости флотацiї
вивозяться на породовiдвал.
Виконана замiна iснуючих автодозаторiв на стрiчковi дозатори нiмецької фiрми
PFISTER з автоматизованою системою управлiння дозуванням "BTM FeedMaster", що
дозволяє полiпшити якiсть шихти i коксу за рахунок збiльшення точностi дозування
компонентiв шихти з 2% до 0,5%.

У 2008 роцi введений в експлуатацiю шнековий пробовiдбiрник UNI-SAMPLER
компанiї ДЖОНСОН IНДАСТРIЗ з рентгено-флуоресцентним експрес-аналiзатором OXEA1000 i галогенним вологомiром НВ-3 фiрми "Metler Toledo", що дозволяє оперативно
контролювати якiсть рядового вугiлля, що поставляється на завод, i
концентратiв, вiдбираючи проби безпосередньо з вагонiв без необхiдностi їх
розвантаження.
Сучаснi методи переробки продуктiв коксування на АКХЗ дозволяють випускати
широкий спектр хiмiчної продукцiї. В цеху уловлювання №1 завершена реконструкцiя
вiддiлення дистиляцiї з використанням устаткування провiдних фiрм виробникiв, що
дозволило отримувати сирий бензол покращеної якостi, майже в два рази скоротити
витрати вбирного масла, а також економити енергоносiї: воду, пару, коксовий газ.
Зроблена реконструкцiя другої черги бензольного вiддiлення i змонтований новий
бензольний скрубер з просiчено-металевою витяжною насадкою. Запропонована
конструкцiя скрубера для уловлювання бензолових вуглеводнiв з коксового газу
значно покращує масообмiннi процеси мiж коксовим газом i поглинальною рiдиною i
дозволяє в процесi очищення газу застосовувати один скрубер замiсть трьох з
дерев'яними хордовими насадками.
Реалiзована програма по закриттю циклу кiнцевого охолоджування коксового газу
в цехах сiркоочищення №2, уловлювання №1. Вживання спiральної колони Alfa Laval
дозволило запровадити триступiнчату систему охолоджування, при iнтенсивнiших
процесах охолоджування i меншiй кiлькостi хладагенту. Використання даної системи
кiнцевого охолоджування коксового газу виключає попадання шкiдливих речовин в
атмосферу з рiдини, що охолоджує. Реконструкцiя дозволила скоротити викиди в
атмосферу бiльш нiж на 2 тисячi тон хiмiчних речовин на рiк.
На АКХЗ, в цехах сiркоочищення, запроваджена єдина в Українi установка з
виробництва сiрчаної кислоти за технологiєю i на устаткуваннi данської компанiї
"Хальдор Топсе". Це дозволило знизити шкiдливi викиди в атмосферу, збiльшити
виробництво кислоти сiрчаної технiчної, полiпшити її якiсть, знизити
споживання електроенергiї, скоротити витрати на ремонт устаткування. Проведена
реконструкцiя 2-ступеневого очищення коксового газу вiд сiрководню з доведенням
втрат по сiрководню
в очищеному газi до 0,5г/м3 у цехах сiркоочищення №1 i №2.
Закрита технологiя охолоджування коксового газу також скоротила навантаження
на бiохiмiчнi установки заводу, де очищується використовувана в технологiчних
процесах вода.
Це пiдвищило надiйнiсть роботи, полiпшило якiсть очищення води, скоротило
об'єми її закупiвлi для виробничих потреб АКХЗ.
Навеснi 2014 року закiнчується реконструкцiя турбогенератора №9 в турбiнному
цеху №2 ТЕЦ, четвертого за рахунком, починаючи з 2008-го року, оснащеного данською
системою конденсацiї пари "Alfa Cond". Реалiзацiя кожного з проектiв дозволяє
збiльшити продуктивнiсть кожного турбогенератора на 1,5 тис. кВт/год або ~ 12
тис. МВт/рiк.
В даний час на АКХЗ впроваджується ще ряд крупних проектiв. Зокрема, для
пiдтримки виробничих потужностей по очищенню коксового газу закiнчується
реконструкцiя сульфатного вiддiлення ( складу сульфату амонiю); для збiльшення
обсягiв виробництва продукцiї в пекококсовом цеху закiнчується будiвництво другої
установки грануляцiї електродного пека.
Виробнича потужнiсть основних засобiв у 2014 роцi у тис.тон складала:
НЕТ ДАННІХ
За облiковими даними рух основних засобiв за 2014 рiк. є наступним:
Будiвлi та споруди;
Машини та виробниче обладнання;
Iншi основнi засоби;
Разом.
(у тис.грн.)
Чиста балансова вартiсть
на початок року
905244,
1735379,
12993,
2653616
Надходження
14969,
21996,
2424,
39389
Переоцінка балансової
вартості основних засобів
982093,
2290264,
6008,
3278365
Вибуття
Нарахована амортизацiя
Чиста балансова вартiсть
на кiнець року

(4214),
(104833),
1793259,

(37250),
(182791),
3827598,

(40),
(5566),

(41504)
(293190)

15819,

5636676

Товариство не має основних засобiв, якi утримуються на умовах фiнансової оренди.
Усi основнi засоби, якi враховуються на балансi, є власнiстю Товариства. Виходячи
з цього, Товариство належать усi складовi права власностi на них, а саме право
використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв. Товариство
самостiйно визначає не тiльки термiни й умови користування майном, а й володiння
та розпорядження ним. Основнi засоби зазвичай використовуються на протязi строку
корисного використання. Строк корисного використання - це перiод часу, на протязi
якого об'єкти основних засобiв за очiкуванням керiвництва Товариства будуть

придатнi для використання та зможуть приносити економiчнi вигоди: будуть
використовуватися у процесi виробництва продукцiї, продажу товарiв, наданнi
послуг, тощо. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв
переглядається керiвництвом Товариства щорiчно. На змiну строку корисного
використання об'єктiв можуть вплинути змiни у наступних факторах: очiкуваному
використаннi об'єкта, очiкуваному фiзичному чи моральному зносi, технiчному чи
комерцiйному зносi, наявнiсть правових обмежень по використанню об'єкту, тощо.
На 31 грудня 2014 року остаточнi строки корисного використання об'єктiв основних
засобiв становлять:
- будiвлi та споруди
вiд 15 до 60 рокiв;
- машини та виробниче обладнання
вiд 5
до 35 рокiв;
- iншi основнi засоби
вiд 4
до 10 рокiв.
На 31 грудня 2014 року основні засоби у сумі 1900 тис.грн. передані у заставу.
Станом на кінець року
-будiвлi та споруди
-машини та обладнання
-iншi основнi засоби
Разом
- 12582.

кількість об'єктів основних засобів по класах становить:
- 1313,
- 7943,
- 3326,

Структура кiлькiсного складу основних засобiв в залежностi від їх класифiкацiї по
класах станом на 31 грудня 2014 року є наступною:
- будiвлi та споруди
- 10%,
- машини та обладнання - 63%,
- iншi основнi засоби - 27%.
Станом на 31.12.2014 року кiлькiсть основних засобiв, якi використовуються по
класах становить:
- будiвлi та споруди
- 1053,
- машини та обладнання - 5708,
- iншi основнi засоби - 2889 ,
Разом - 9650.
Ступінь використання основних засобів (розраховується як кількість основних
засобів, що використовуються на підприємстві, поділена на загальну кількість
основних засобів та помножена на 100) станом на 31.12.2014 р. взагалі по заводу
дорівнює 77%, по класах:
- будiвлi та споруди 80%
- машини та обладнання - 72%
- iншi основнi засоби
- 87%.
Крім цього, внаслідок переоцінки балансова вартість основних засобів у 2014 році
збільшилась на 3278365 тис.грн., в тому числі по класах:
-будівлі та споруди - 982093,
-машини та обладнання - 2290264,
-інші основні засоби - 6008.
Планом технiчного розвитку пiдприємства на 2015 рiк передбачено:
Вуглепідготовчий цех№1:
1.Вуглефабрика. Заміна відсадної машини ОМ-318 №2 - 4934,4 тис.грн. без ПДВ;
2.Вуглефабрика. Заміна грохоту ГВЧ-61М №9 - 1941 тис.грн. без ПДВ.
Вуглепідготовчий цех№2:
1.Заміна вагоноопрокидувача ВРС-61М №9 - 17571,6 тис.грн. без ПДВ;
2.Заміна машини для підготовки проб МПЛ-150 - 338,1 тис.грн без ПДВ.
Коксовий цех№2:
1)Пидбання та монтаж УМКБ - 3204,6 тис.грн. без ПДВ;
2)Коксосортировка. Придбання та монтаж установки напольної пересувної типу ГИЛ52У-М - 189,079 тис.грн. без ПДВ.
Коксовий цех№3.
1)Коксова батарея №7. Зняття звужень на 20 камерах коксування. Регулювання
анкеража. Ремонт верху печей - 1922,00 тис.грн. без ПДВ;
2)Коксова батарея №8. Віднолення геометрії кладки на 24 камерах коксування
2744,00 тис.грн. без ПДВ.
Цех уловлювання №1.
1)Бензольне відділення. Монтаж уровнемерів на бензольні сховища №2,3,4 тис.грн. без ПДВ;

-

164,8

2)Відділення конденсації №1. Придбання та монтаж смоловіддільника тис.грн. без ПДВ.

50,14

Цех уловлювання №2.
1)Відділення очищення газу. Придбання та заміна насосів подачі пульпи сульфата
аммонія на центріфугу GOULDS тип ОС 2*3-14 з електродвигуном 18,5 кВт 1500 об/мін.
(2шт.) - 742,15тис.грн. без ПДВ;
2)Випарник №2. Заміна трубчатки випарника, ремонт м/к. - 1014 тис.грн. без ПДВ.
Цех сіркоочищення №2.
1)Сірчанокислотне відділення. Придбання теплообмінника АР150-А1-F10 (холодильник
кислоти) - 350,28 тис.грн. без ПДВ.
Екологiчнi питання використання основних засобiв.
Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні
знаходиться у стадії розвитку. Позиція органів влади щодо виконання
природоохоронного законодавства постійно переглядається. При цьому, керівництво
вважає, що підприємство може дотримуватися цього законодавства. Крім цього,
вiдповiдно до Полiтики Групи Метiнвест в галузi охорони працi, здоров'я i
навколишнього середовища розроблено Програму охорони навколишнього природного
середовища на 2014 рiк, яка погоджена Авдiївським мiською радою та розглянута
Державним управлiнням охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй
областi. Заходи Програми включенi в Авдiївському мiську та Донецьку обласну
Програми охорони навколишнього природного середовища на 2014 рiк. Програма
передбачає заходи за напрямками: охорона атмосферного повiтря; охорона i
рацiональне використання водних ресурсiв; рацiональне використання i зберiгання
вiдходiв виробництва i побутових вiдходiв; охорона i рацiональне використання
земель, рослинних ресурсiв, наука, iнформацiя, освiта та монiторинг охорони
навколишнього природного середовища.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми можна класифiкувати як: економiчнi; соцiальнi; полiтичнi; технологiчнi;
екологiчнi.
ЕКОЛОГИЧНI: Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система
заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства в Україні перебуває на
етапі становлення і позиція органів влади щодо його виконання постійно
переглядається. ПАТ "АКХЗ" періодично оцінює свої зобов'язання відповідно до
природоохоронного законодавства. У міру виникнення зобов'язань вони визнаються у
фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні
зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства,
а також судових процесів не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив.
При існуючому порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
керівництво вважає, що істотні зобов'язання внаслідок забруднення навколишнього
середовища відсутні.
ЕКОНОМIЧНI:
Низький рiвень попиту на коксохiмiчну продукцiю, зокрема на кокс доменний;
кон'юнктура ринку;
низька платiжна спроможнiсть споживачiв продукцiї.
Ступiнь залежностi дiяльностi пiдприємства вiд економiчних обмежень висока.
В 2014 році політична та фінансово-економічна криза в Україні, проведення АТО на
території Східної України негативно плинули на діяльність ПАТ "АКХЗ". В зв'зку з
чим, основною проблемою заводу є необхідність відновлення інфораструктури
регіону, постачання підприємства сировиною та ін.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Усього у 2014 році товариством визнані наступні штрафні санкції:
-пеня - 1 287,50 грн.;
-інші штрафи - 110 271,93 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Станом на кiнець 2014 року Товариство фiнансується за рахунок власних оборотних
коштів, кредитнi ресурси не використовуються, пiльг щодо оподаткування не має,
державних замовлень не має.
У фiнансовiй полiтицi робочий капiтал, перш за все, використовується для
пiдтримання лiквiдностi. З його допомогою реалiзується здатнiсть компанiї
виконувати свої грошовi зобов'язання по мiрi їх находження. Не менш важливе
призначення робочого капiталу в частинi запасiв зводиться до забезпечення
безперервного характеру операцiйної дiяльностi.
Показник потреби робочого капiталу (оборотний капiтал).
Розраховується за формулою: (поточнi активи - грошовi активи)-(поточнi
зобов'язання - короткостроковi позики)
Значення показника:
- на початок року - 476732 тис. грн.,
- на кiнець року - - 368652 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. по пiдприємству потреба в робочому капiталi - величина
негативна i становить -368652 тис.грн. Вiдношення поточних активiв до поточних
пасивiв становить 0,9 рази.
Показники лiквiдності.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.
Розраховується за формулою: (оборотнi активи - витрати майбутнiх
перiодiв)/(поточнi зобов'язання - доходи майбутнiх перiодiв - резерв майбутнiх
платежiв).
Значення показника:
- на початок року - 1,19,
- на кiнець року - 0,90
динамiка - -0,29
Коефiцiєнт швидкої (термiнової) лiквiдностi.
Розраховується за формулою: (грошовi кошти + поточнi фiнансовi iнвестицiї +
дебiторська заборгованiсть)/ поточнi зобов'язання
Значення показника:
- на початок року - 0,96,
- на кiнець року - 0,75,
динамiка - -0,21.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї).
Розраховується за формулою: власний капiтал/пiдсумок балансу.
Значення показника:
- на початок року - 0,60,
- на кiнець року - 0,63
динамiка - +0,03.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi пiдприємства станом на 31.12.2014р. склав 0,90,
це говорить про те, що пiдприємство здатне погасити короткостроковi зобов'язання
за рахунок поточних активiв. В порівнянні з початком року зменшення коефiцiєнта
загальної лiквiдностi на кiнець звiтного перiоду на 0,29 вiдбулося здебiльшого за
рахунок збільшення кредиторської заборгованостi на кiнець звiтного року на 17 % в
порiвнянi з заборгованiстю на початок року.
Коефiцiєнт швидкої (термiнової) лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi
пiдприємства для погашення поточних зобов'язань, при умовi своєчасного проведення
розрахункiв з дебiторами. У звiтному роцi коефiцiєнт швидкої лiквiдностi склав
0,75, на початок 2014 року - 0,96.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) характеризує вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу, та вiдображає частку власного капiталу
пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, авансованих в його дiяльнiсть. На початок
звiтного перiоду коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) склав 0,60, на кiнець
0,63.
Основними можливими шляхами пiдвищення лiквiдностi є:
1.Зниження кредиторської заборгованостi;
2.Збiльшення виробничих запасiв, за рахунок збiльшення виробництва продукцiї;

3.Збiльшення грошових коштiв на розрахунковому рахунку, в зв'язку з ростом обсягiв
реалiзацiї продукцiї.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2014 р. загальна сума виконання договорiв купівлі-продажу коксу
доменого складає 6 359 116,1 тис. грн.. Очiкуваний прибуток вiд виконання
договорiв купівлі-продажу коксу доменого станом на 01.01.2015 р. дорівнює
607 357,70 тис. грн.. Договори купівлі-продажу коксу доменого станом на 31.12.2014
року виконані Товариством, оскільки відгрузка продукції була проведена в 2014
році.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiю дiяльностi пiдприємства на 2015 рiк засновано на проведеннi капiтального
ремонту та реконструкцiї окремих об'єктiв основних цехiв АКХЗ, що мають iстотний
вплив на виробничi та фiнансовi результати при загальнiй обмеженостi коштiв на
технiчне переобладнання та розвиток. Так, Планом технiчного розвитку пiдприємства
на 2015 рiк передбачено (тис. грн. без ПДВ):
По вуглепiдготовчому цеху №1:
1)Вуглефабрика. Заміна відсадної машини ОМ-318 №2 - 4934,4 тис.грн.;
2)Вуглефабрика.Заміна грохоту ГВЧ-61М №9 - 1941,0 тис.грн.,
По вуглепiдготовчому цеху №2:
1)Заміна вагоноопрокидувача ВРС-125 - 17571,6 тис.грн.;
2)Заміна машини для підготовки проб МПЛ-150 - 338,1 тис.грн.
По Коксовому цеху №2:
1)Придбання та монтаж УМКБ - 3204,6 тис.грн.;
2)Коксосортировка. Придбання та монтаж установки напольної пересувної типу ГИЛ52У-М - 189,079 тис.грн..
По Коксовому цеху №3:
1)Коксова батарея №7. Зняття звужень на 20 камерах коксування. Регулювання
анкеража. Ремонт верху печей - 1922,00 тис.грн.;
2)Коксова батарея №8. Віднолення геометрії кладки на 24 камерах коксування 2744,00 тис.грн..
По Цеху уловлювання №1:
1)Бензольне відділення. Монтаж уровнемерів на бензольні сховища №2,3,4 - 164,8
тис.грн..;
2)Відділення конденсації №1. Придбання та монтаж смоловіддільника - 50,14
тис.грн..
По Цеху уловлювання №2:
1)Відділення очищення газу. Придбання та заміна насосів подачі пульпи сульфата
аммонія на центріфугу GOULDS тип ОС 2*3-14 з електродвигуном 18,5 кВт 1500 об/мін.
(2шт.). - 742,15тис.грн.;
2)Випарник №2. Заміна трубчатки випарника, ремонт м/к - 1014 тис.грн.
По Цеху сіркоочищення №2:
1)Сірчанокислотне відділення. Придбання теплообмінника АР150-А1-F10 (холодильник
кислоти) - 350,28 тис.грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика ПАТ "АКХЗ" вiдносно дослiджень та розробок полягає в пiдтримцi на
довготривалiй основi спiвпрацi з ведучими науковими та проектними установами в
галузi дослiдження та проектування технологiї та технiки коксохiмiчного
виробництва. Завод уклав на 205 рік договори на проведення науково-дослiдних та
проектно-конструкторських робiт з такими вiдомими органiзацiями як ДП "УХIН", УНПА
"Укркокс та iншими.
У 2014 році витрати на дослідження та розробки склали 3 852,4 тис. грн. (без ПДВ)

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного 2014 року ПАТ "АКХЗ" не пред'являло позовiв та претензiй до
iнших пiдприємств та установ, та до товариства, також, позови та претензiї не
пред'являлись.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Порiвняльна характеристика обсягу виробництва основних видiв продукцiї за останнi
три роки:
2012 р.:
- виробництво коксу доменного - 3664,5 тис. тонн,
2013 р.:
- виробництво коксу доменного

- 3311,7 тис. тонн,

2014 р.:
- виробництво коксу доменного - 2318,4 тис. тонн
Аналiз показникiв вказує на зменшення показникiв виробництва основного виду
продукцiї Товариства коксу доменного у порiвняннi з 2013р. на 993,3 тис.тонн та у
порівнянні з 2012 роком зменшення склало 1346,1 тис.тонн.
Крiм цього, повiдомляємо, що ПАТ "АКХЗ" входить до групи компанiй Метiнвест, якою
вiд мiжнародного рейтингового агентства "FitchRatings" отриманий висновок про
наведенi нижче рiвнi кредитного рейтингу:
- довгостроковий рейтинг дефолту емiтента: "ССС-" - пiдтверджено 20.02.2015 р.;
- короткостроковий рейтинг дефолту емiтента: "С" - пiдтверджено 20.02.2015 р.;
- довгостроковий рейтинг дефолту емiтента в нацiональнiй валютi: "ССС" пiдтверджено 20.02.2015 р.;
- короткостроковий рейтинг дефолту емiтента в нацiональнiй валютi: "С" пiдтверджено 20.02.2015 р.;
- довгостроковий рейтинг за нацiональною шкалою: "BBB(ukr)0" - пiдтверджено
20.02.2015 р.;
- короткостроковий рейтинг за нацiональною шкалою: "F3(ukr)" - пiдтверджено
20.02.2015 р.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На
початок
кінець
періоду
періоду

На початок
періоду

На кінець
періоду

2653616.000

5636676.000

0.000

905037.000

1793052.000

1735936.000

- транспортні засоби
- інші
2. Невиробничого
призначення
- будівлі та споруди

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На початок
періоду

На кінець
періоду

0.000

2653616.000

5636676.000

0.000

0.000

905037.000

1793052.000

3828155.000

0.000

0.000

1735936.000

3828155.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

12643.000

15469.000

0.000

0.000

12643.000

15469.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

2653616.000

5636676.000

0.000

0.000

2653616.000

5636676.000

1.Виробничого
призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання

Пояснення : У таблиці наведені дані за класифікацією у відповідності до МСФЗ.
Розшифровка наведена у примітках до фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Крім наведених вище показників про основні засоби, у балансі Товариства відповідно
до МСФЗ до складу основних засобів віднесені ще й незавершені капітальні
інвестиції. Інформація щодо них у таблицю не занесена.
Товариство не має основних засобів, які утримуються на умовах фінансової оренди.
Усі основні засоби, які враховуються на балансі, є власністю Товариства. Виходячи
з цього, Товариство належать усі складові права власності на них, а саме право
використання, розпорядження та володіння об'єктами основних засобів. Товариство
самостійно визначає не тільки терміни й умови користування майном, а й володіння
та розпорядження ним. Основні засоби зазвичай використовуються на протязі строку
корисного використання. Строк корисного використання - це період часу, на протязі
якого об'єкти основних засобів за очікуванням керівництва Товариства будуть
придатні для використання та зможуть приносити економічні вигоди: будуть
використовуватися у процесі виробництва продукції, продажу товарів, наданні
послуг, тощо. Строк корисного використання об'єктів основних засобів
переглядається керівництвом Товариства щорічно. На зміну строку корисного
використання об'єктів можуть вплинути зміни у наступних факторах: очікуваному
використанні об'єкта, очікуваному фізичному чи моральному зносі, технічному чи
комерційному зносі, наявність правових обмежень по використанню об'єкту, тощо.
На 31 грудня 2014 року остаточні строки корисного використання об'єктів основних
засобів становлять:
- будівлі та споруди
від 15
до 60 років;
- машини та виробниче обладнання
від 5
до 35 років;
- інші основні засоби
від 4
до 10 років.
На 31 грудня 2014 року основні засоби у сумі 1900тис.грн. передані у заставу.
Станом на кінець року кількість об'єктів основних засобів по класах становить:
-будівлі та споруди - 1313,
-машини та обладнання - 7943,
-інші основні засоби - 3326,
Разом - 12582.
Структура кількісного складу основних засобів в залежності їх класифікації по
класах станом на 31 грудня 2014 року є наступною:
-будівлі та споруди - 10%,
-машини та обладнання - 63%,
-інші основні засоби - 27%.

Станом на кінець 2014 року кількість основних засобів, які використовуються по
класах становить:
-будівлі та споруди - 1053,
-машини та обладнання - 5708,
-інші основні засоби - 2889,
Разом - 9650.
Ступінь використання основних засобів (розраховується як кількість основних
засобів, що використовуються на підприємстві, поділена на загальну кількість
основних засобів та помножена на 100) станом на 31.12.2014 р. взагалі по заводу
дорівнює 77%,
по класах:
-будівлі та споруди - 80%
-машини та обладнання -72%
-інші основні засоби - 87%.
Рух основних засобів у звітному році по чистій балансовій вартості був наступний:
Надходження по класах (в тис.грн.) за первісною вартістю:
-будівлі та споруди - 14969,
-машини та обладнання - 21996,
-інші основні засоби - 2424.
РАЗОМ: 39389.
Крім цього, внаслідок переоцінки балансова вартість основних засобів у 2014 році
збільшилась на 3278365тис.грн., в тому числі по класах:
-будівлі та споруди - 982093,
-машини та обладнання - 2290264,
-інші основні засоби - 6008.
Об'єкти за рахунок цільового фінансування не отримувались, усі надходження
відбулися за власний рахунок Товариства.
Зменшення чистої балансової вартості основних засобів у 2014 році відбувалось
внаслідок вибуття об'єктів основних засобів, визнання їх знецінення та нарахування
амортизації.
Вибуття по класах за чистою балансовою вартістю (в тис.грн.)
-будівлі та споруди - 4214,
-машини та обладнання - 37250,
-інші - 40.
РАЗОМ: 41504.
Нарахована амортизація (в тис.грн.):
-будівлі та споруди - 104833,
-машини та обладнання - 182791,
-інші основні засоби - 5566,
РАЗОМ: 293190

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

6673058

4761450

Статутний капітал (тис.грн.)

485750

485750

485750
485750
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(6673058.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(485750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi зареєстрованого статутного капiталу та
коригування вiдповiдно до МСБО 29 у сумi 142 440 тисяч гривень.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
д/н
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
д/н
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
319357.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
3599879.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
3919236.00
Х
Х
Опис Бiльш детальнiша iнформацiя про зобов"язання наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р.

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кокс домений

2380 тис.тн.

89.12

2384 тис.тн

4718020.07

4721483.39

74.58

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Основні сировина та матеріали (вугілля рядове)
Основні сировина та матеріали (вугільні концентрати)

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
21.58
67.76

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
01.04.2014
02.04.2014
10.04.2014
11.04.2014

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори на протязi 2012,2013,2014 рокiв не скликалися.

Ні
X
X
X
X
X
X

X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
1
0
0
1
0
1

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 45
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н Не створювались

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
Інформація
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
розповсюд
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній
загальнодоступній
безпосередньо
на запит
інтернет
загальних
зборах
базі НКЦПФР про в акціонерному акціонера
торінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

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

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
У 2014 роцi за рiшенням Наглядової ради було змiнено аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Ні
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X

X
X

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

X

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КОКСУ ТА
КОКСОПРОДУКТІВ
Середня кількість працівників 3879
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 86065 Донецька область м.Авдiївка пр.Iндустрiальний, 1, т.(062)
210-48-95
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2015

Коди
01
01
00191075
1410200000
112

за КВЕД

19.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

12837

6955

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

30386
17549
272072
2653616
3172499
518883
---

27442
20487
448323
5636676
5690086
53410
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

1563912
-56849
-4559286

1563912
---7655866

1100

638315

466421

1101
1102
1103
1104
1110

506373
47809
83849
284
--

370467
56493
33222
6239
--

1125

2370278

2068460

1130

32962

70194

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

21116
-202933
-53206
3
53203
1653
1459
3321922

85611
-206099
-36236
4
36232
2844
563
2936428

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1200

--

--

1300

7881208

10592294

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

485750

485750

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

1824991
-85828
2366332
-1451
4761450

4330992
-85828
1771939
-1451
6673058

1500

--

314758

Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1505
1510
1515
1520
1525
1595

323514
-4260
--327774

335634
----650392

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

2724726
5651
-4909
10945

3206173
4599
-4971
11418

1635

18277

1109

1660
1665
1690
1695

23235
-4241
2791984

24258
-16316
3268844

1700

--

--

1900

7881208

10592294

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Генеральний директор

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Iстомiна Iрина Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191075

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2014 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

6330556

7334500

2050

(5346552)

(7023875)

2090

984004

310625

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
158011
(128671)
(121139)
(1862516)

(--)
51338
(74067)
(126195)
(105939)

2190

--

55762

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(970311)
-165
-(42668)
(--)
(179)

(--)
-69
9004
(38183)
(--)
(809)

2290

--

25843

2295
2300

(1012993)
221028

(--)
-221092

2305

--

--

2350

--

--

2355

(791965)

(195249)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
3299802
---

За аналогічний
період попереднього
року
4
-28882
---

2415

--

--

2445
2450

-3594
3296208

-23119
-52001

2455

-592636

5396

2460
2465

2703572
1911607

-46605
-241854

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
6070236
254345
91300
296129
3218157
9930167

За аналогічний
період попереднього
року
4
6303542
247082
81455
316292
401721
7350092

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
194341497
195062500
( 4.07512040)

За аналогічний
період попереднього
року
4
194341640
195062500
( 1.00466890)

2615

( 4.06005770)

( 1.00095610)

2650

--

--

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Iстомiна Iрина Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

за ЄДРПОУ

2015

Коди
01
01
00191075

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

10716639

8510745

3005
3006
3010
3040
3095

99419
99419
-2133
1057719

58948
52275
-2354
387052

3100

(9544747)

(9097506)

3105
3110
3115
3117
3118
3190
3195

(203714)
(139142)
(1165207)
(1110261)
(54946)
(827263)
-4163

(192934)
(131756)
(904271)
(864213)
(40058)
(679430)
-2046798

3200

--

--

3205

54

482

3215

159

81

3220
3225
3250

----

--2194010

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(83307)
(--)
(--)
-83094

(79421)
(--)
(--)
2115152

3300

--

4646

3305
3340

---

---

3345

(--)

(2753)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--87257
53206
70287
36236

-(--)
(--)
1893
70247
36150
-53191
53206

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Iстомiна Iрина Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191075

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілеНеопла- Вилурований Капітал ДодатРезерний
Код
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
Всього
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
тий
капітал
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000 485750 1824991
-85828
2366332
--1451
4761450
4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

485750

1824991

--

85828

2366332

--

-1451

4761450

4100

--

--

--

--

-791965

--

--

-791965

4110

--

2506001

--

--

197572

--

--

2703573

4111

--

2705823

--

--

--

--

--

2705823

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--485750

-2506001
4330992

----

--85828

--594393
1771939

----

---1451

-1911608
6673058

Звiт про власний капiтал за 2013 рiк
Стаття /Код рядка/Зареєстрований (пайовий) капiтал /Капiтал у дооцiнках /
Резервний капiтал /
Нерозподiлений прибуток/Вилучений капiтал/Всього
Залишок коштiв на початок
року / 4000 / 485 750 / 2 068 149 /

85 828 /

Скоригований залишок на
початок року / 4095 / 485 750 / 2 068 149 /
001 411
Чистий прибуток за звiтний

2 369 031 / (7 347) / 5 001 411

85 828 /

2 369 031 / (7 347) / 5

перiод / 4100 / /
/ / (195 249)/ Сукупний дохiд за звiтний
перiод / 4110 /
/ (27 278) /
/
(19 327)/
Дооцiнка необоротних
активiв / 4111 / / (27 278)
/ /
Iнший сукупний дохiд / 4116 / - /
- / / (19 327)
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй / 4260 /
/
/ /
/
Перепродаж викуплених
акцiй (часток)/ 4265 /
- /
/ / (4 003) / 8
Iншi змiни в капiталi / 4290 / - / (215 880) / / 215 880
Разом змiн у капiталi / 4295 /

-

(195 249)

-

/

/ / -

(46 605)
/
/

(2 753)/

(2 753)

649
/ 4646
/
/

-

________________

85 828 /2 366 332 / (1 451)

Магомедов Муса Сергоєвич

(підпис)

Головний бухгалтер

(27 278)
(19 327)

/ (243 158) / - /(2699) / 2 896 / (239 961)

Залишок на кiнець року / 4300 / 485 750 / 1 824 991 /
/ 4 761 450
Генеральний директор

/

________________
(підпис)

Iстомiна Iрина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi - 31 грудня 2014 року
Усi суми наведенi у тис.грн. гривень
1. ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" та його дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство "Авдiївський коксохiмiчний завод" (далi - Компанiя)
було засноване у 1960 роцi як державне пiдприємство. Акцiонерним товариством воно
стало у 1993 роцi, коли в Українi проводилась програма приватизацiї.
Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво коксу та супутньої хiмiчної продукцiї
для реалiзацiї на внутрiшньому ринку та за кордоном.
Компанiю контролює Metinvest B.V. ("Метiнвест"), компанiя, зареєстрована в
Нiдерландах. Metinvest B.V. є холдинговою компанiєю гiрничо-металургiйного
сегмента СКМ. Метiнвест є повнiстю iнтегрованою компанiєю з виробництва сталi, яка
володiє активами у кожнiй ланцi виробничого ланцюга - вiд видобування залiзної
руди та коксiвного вугiлля до виробництва напiвфабрикатiв i готової продукцiї, а
також трубопрокат та виробництво листової i рулонної сталi. Компанiя функцiонує як
частина дивiзiону з виробництва сталi Метiнвеста. Вiдповiдно, Компанiя проводить
значнi операцiї з iншими компанiями Метiнвеста та СКМ i має суттєвi залишки за
такими операцiями та залежить вiд безперервної пiдтримки Метiнвеста.
Станом на 31 грудня 2014 року в Компанiї працювали 3879 осiб (на 31 грудня 2013
року - 3 884 особа).
Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi:
Iндустрiальний проїзд 1, м. Авдiївка, 86065 Україна.
2. Умови, в яких працює Компанiя
Незважаючи на те, що економiку України вважають ринковою, їй притаманнi певнi
характеристики, що свiдчать про перехiдний статус. Такими характеристиками є,
зокрема, але не виключно: низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу та
наявнiсть валютного контролю, внаслiдок чого нацiональна валюта є нелiквiдною за
межами України. Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд
полiтики та дiй уряду щодо адмiнiстративних, фiскальних, правових та економiчних
реформ. Як результат, здiйснення дiяльностi в Українi пов'язане з ризиками, якi не
є характерними для розвинених ринкiв.
Полiтична криза в країнi призвела до озброєного силового протистояння мiж
збройними силами України та самопроголошеними схiдними республiками. Збройнi сили
України передислокованi до схiдного кордону України для проведення
антитерористичної операцiї. На даний момент антитерористична операцiя на сходi
країни все ще триває та характеризується чисельними втратами з обох сторiн та
громадянського населення.
Крiм того, протягом 2014 року вiдбулася значна девальвацiя української гривнi по
вiдношенню до основних iноземних валют. Нацiональний банк України застосував певнi
обмеження щодо придбання iноземних валют на мiжбанкiвському валютному ринку.
Мiжнароднi рейтинговi агентства знизили суверенний кредитний рейтинг України.
Комбiнацiя вищевказаних факторiв призвела до погiршення лiквiдностi та
застосування бiльш жорстких умов надання кредитних ресурсiв у випадку їхньої
наявностi.
Керiвництво Компанiї та Метiнвеста впевнене, що в ситуацiї, яка склалась, воно
вживає всiх належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї.
Однак остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай
складно, i вони можуть мати iстотний негативний вплив на економiку України та
бiзнес Компанiї.
3. Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця окрема фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова
звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних

засобiв. Нижче наведено основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися
пiд час пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi
принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв,
поданих у звiтностi.
Компанiя застосувала звiльнення, зазначене у МСБО 27 "Окрема та консолiдована
фiнансова звiтнiсть", вiд пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Ця окрема фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень. Якщо не зазначено
iнше, всi суми наведенi з округленням до тисячi.
Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва
професiйних суджень, оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв
облiкової полiтики та на суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi
показанi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому
досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за
результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та
зобов'язань, iнформацiя про яку недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки
базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi
результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження є
особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та
областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансової звiтностi, описанi у Примiтцi 5.
Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки статей, включених до окремої фiнансової
звiтностi Компанiї, було використано валюту первинного економiчного середовища, в
якому працює Компанiя (функцiональна валюта). Статтi у цiй окремiй фiнансовiй
звiтностi оцiненi та поданi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є
функцiональною валютою та валютою подання Компанiї.
Операцiї, деномiнованi в iноземнiй валютi, облiковуються за обмiнним курсом
Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi,
що виникають внаслiдок розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються
до звiту про фiнансовi результати на основi обмiнного курсу, чинного на цю дату.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за
офiцiйним курсом обмiну НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибутки i збитки вiд
курсових рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов'язань,
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у складi курсових рiзниць.
Станом на 31 грудня 2014 року основний курс обмiну, що застосовувався для
перерахунку сум в iноземнiй валютi, був таким: 1 долар США = 15,768556 гривнi (у
2013 роцi - 1 долар США = 7,993 гривнi).
Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї, облiкованi за первiсною вартiстю.
Дочiрнi компанiї - це пiдприємства, щодо яких Компанiя має можливiсть контролювати
їхню фiнансову та операцiйну полiтику, що, як правило, 'рунтується на володiннi
бiльш, нiж половиною акцiй з правом голосу. Асоцiйованi компанiї - це всi
пiдприємства, на дiяльнiсть яких Компанiя може мати суттєвий вплив, що, як
правило, передбачає володiння вiд 20% та бiльше акцiями з правом голосу.
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї облiковуються за первiсною вартiстю
за вирахуванням знецiнення.
Компанiя оцiнює вартiсть придбання як суму сплачених грошових коштiв та їх
еквiвалентiв або справедливу вартiсть iнших активiв, наданих в обмiн на придбання
iнвестицiї на дату здiйснення придбання.
Основнi засоби. Основнi засоби облiкованi за справедливою вартiстю за мiнусом
подальшого зносу та резерву пiд знецiнення. Справедлива вартiсть основана на
результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми незалежними оцiнниками. Регулярнiсть
переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, що переоцiнюються.
Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв.
Первiсна вартiсть активiв, створених самою Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв,
витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки
кредитується через iншi сукупнi доходи та збiльшує резерв переоцiнки у складi
капiталу. При переоцiнцi основних засобiв будь-яка накопичена амортизацiя на дату

переоцiнки сторнується з первiсною вартiстю таких основних засобiв, а чиста
вартiсть перераховується вiдповiдно до результатiв переоцiнки. Зменшення
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi
того самого активу, дебетується через iншi сукупнi доходи та зменшує резерв
переоцiнки у складi капiталу, а будь-яке iнше зменшення балансової вартостi
вiдноситься на звiт про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки основних засобiв,
показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток
у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується
або списується або коли Компанiя продовжує його використовувати. В останньому
випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж сумою амортизацiї на
основi переоцiненої балансової вартостi активу та сумою амортизацiї на основi
первiсної вартостi активу.
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою статтi,
вартiсть яких є значною та якi можуть бути вiднесенi на окремий амортизацiйний
перiод.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi
подальшi витрати капiталiзуються лише у тих випадках, якщо вони призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Усi iншi витрати на
ремонт та обслуговування визнаються у звiтi про фiнансовi результати в тому
перiодi, в якому вони були понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їхнього вибуття або якщо тривале
використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень з їхньою балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi
результати. Пiсля продажу переоцiнених активiв суми, включенi до iнших резервiв,
переводяться до складу нерозподiленого прибутку.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою розподiлу
первiсної вартостi чи вартостi переоцiнки до їхньої лiквiдацiйної вартостi
протягом строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з моменту,
коли актив стає доступним для використання. Розрахунковi залишковi строки
експлуатацiї активiв є такими:

Група основних засобiв
Будiвлi та споруди
Виробниче обладнання
Iншi основнi засоби

/
/
/
/

Залишковi строки експлуатацiї (у роках)
15-60
5-35
4-10

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у
теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж,
якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та
стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть
активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця
фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх
експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi його вiдшкодування, якщо
балансова вартiсть перевищує оцiночну вартiсть вiдшкодування цього активу.
Незавершене будiвництво являє собою передоплату за основнi засоби i вартiсть
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не
нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю.
Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо пов'язанi з
придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкацiйного активу, у складi
вартостi цього активу.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, строк експлуатацiї яких є необмеженим, не
амортизуються, а аналiзуються щороку на предмет знецiнення. Активи, якi
амортизуються, аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких подiй або
змiн обставин, якi свiдчать про те, що вiдшкодування повної балансової вартостi
активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку
балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування, а також суму
переоцiнки, яка ранiше була визнана у складi капiталу. Вартiсть вiдшкодування
активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або
вартiсть використання активу залежно вiд того, яка з них бiльша. Для розрахунку

можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують
грошовi потоки, що можуть бути iдентифiкованi (на рiвнi одиниць, якi генерують
грошовi потоки). За винятком гудвiла, нефiнансовi активи, що зазнали знецiнення,
аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення на кожну звiтну дату.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями оцiнки:
кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво Компанiї визначає класифiкацiю
фiнансових активiв у момент їх початкового визнання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це кредити та дебiторська заборгованiсть,
якi виникають, коли Компанiя реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти
безпосередньо дебiтору без намiру продажу цiєї дебiторської заборгованостi негайно
або у найближчому майбутньому. Вони включаються до складу оборотних активiв, за
винятком тих iз них, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Такi активи включаються до складу необоротних активiв. У балансi кредити та
дебiторська заборгованiсть класифiкованi як дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти та їх еквiваленти.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої
вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди, крiм операцiй з пов'язаними
сторонами, якi здiйснюються за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток
при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж
справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi
угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих
ринкiв.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi
зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки, а
фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та
дисконти, в тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до
балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються iз використанням
ефективної процентної ставки iнструмента.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань термiном до одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за
кредитом. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом
дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором за поточною ринковою
процентною ставкою для аналогiчних фiнансових iнструментiв, яка є наявною для
Компанiї.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує фiнансовi активи з
балансу, коли (i) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд
активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (ii) Компанiя передала, в основному, всi
ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (iii) Компанiя не передала
та не залишила, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але припинила
здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення
додаткових обмежень на перепродаж.
Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку
та вiдстроченого податку. У цiй фiнансовiй звiтностi поточний податок на прибуток
показаний вiдповiдно до вимог законодавства України, яке дiяло станом на звiтну
дату.
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi iнших сукупних доходiв або
безпосередньо у складi капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi
також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iнших сукупних
доходiв або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим
органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за
поточний та попереднi перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi операцiйних витрат.

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою
базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок
не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу
або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка не
впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Суми вiдстрочених
податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi в
дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або
зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану
базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує
iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менша.
Вартiсть сировини визначається за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть
запасних частин, допомiжних матерiалiв, незавершеного виробництва та готової
продукцiї визначається за iдентифiкованою вартiстю. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат,
розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за
позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у
ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення
запасiв до завершеного стану та витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в
подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення
дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних чи переглянутих умов дебiторської заборгованостi. Суттєвi фiнансовi
труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть застосованi процедури
банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або недотримання
строкiв погашення дебiторської заборгованостi (прострочення понад 30 днiв)
свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є
знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за
рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi
результати у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок
резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше
списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi результати за рахунок iнших
операцiйних доходiв.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть, умови якої переглянутi, облiковується за амортизованою вартiстю на
основi нової структури переглянутих грошових потокiв. Вiдповiднi прибутки або
збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на дату перегляду та в
подальшому амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо умови
дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок
фiнансових труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з
використанням початкової ефективної процентної ставки до змiни умов.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на
знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи
послуги, за якi надана передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше,
або якщо передоплата стосується активу, який при початковому визнаннi буде
включений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою
придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як
Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що
Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi
передоплати вiдносяться на фiнансовий результат пiсля отримання товарiв або
послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари
чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова

вартiсть передоплати зменшується належним чином i вiдповiдний збиток вiд
знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi
високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. Суми,
використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обмiняти або використати
для розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капiталу,
тiльки якщо вони оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди
розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до
звiтної дати або запропонованi чи оголошенi пiсля звiтної дати, але до ухвалення
фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання з виплати дивiдендiв
погашається протягом перiоду бiльше одного року пiсля звiтної дати, воно
включається до складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за приведеною
вартiстю майбутнiх грошових потокiв, якi необхiднi для погашення зобов'язання, iз
використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi
оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Ефект первiсного
дисконтування дивiдендiв та подальша змiна дисконту визнаються безпосередньо у
складi капiталу.
Кредити та позиковi кошти. Кредити та позиковi кошти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на здiйснення операцiї, а
в подальшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у
Компанiї iснує безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов'язанням принаймнi
на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть визнається та спочатку оцiнюється вiдповiдно до
полiтики облiку фiнансових iнструментiв. У подальшому iнструменти з фiксованим
строком погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй та дисконтiв при розрахунку.
Фiнансовi зобов'язання без фiксованого строку погашення у подальшому облiковуються
за справедливою вартiстю.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за початково одержаними сумами без
ПДВ.
Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це
нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або
передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для
погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька
схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк
грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв
визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої
позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов'язань, є незначною.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до
договору страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у
випадку, якщо вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть
необхiдними для погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до
оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та
ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву з плином часу визнається як
процентнi витрати.

Умовнi активи та зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi.
Iнформацiя про нього розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних
вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i
їх суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi
зобов'язання розкривається, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть того, що для погашення
такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, якi передбачають економiчнi
вигоди, є незначною.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя платить
передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України
на користь своїх працiвникiв. Внески розраховуються як процент вiд поточної
валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. До
складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати включено пенсiї, що
виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь у
державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також здiйснює
одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. Зобов'язання, визнане у
балансi у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє собою
поточну вартiсть зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними
актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання
за планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування оцiночного
видатку майбутнiх грошових коштiв. Оскiльки в Українi не iснує розвиненого ринку
високолiквiдних корпоративних облiгацiй, в якостi джерела для отримання ставки
дисконтування використовується ринкова доходнiсть державних облiгацiй станом на
кiнець звiтного перiоду. Валюта та строки погашення державних облiгацiй
вiдповiдають валютi та оцiночним строкам погашення зобов'язань з пенсiйного
забезпечення. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих
коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на капiтал за дебетом або
кредитом у складi iнших сукупних доходiв у
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди
або коштiв, що повиннi бути отриманi за проданi товари або наданi послуги у ходi
звичайної дiяльностi Компанiї. Доходи вiд реалiзацiї показуються без ПДВ та
знижок.
Компанiя визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнiм рiвнем точностi,
iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод i дотримано
конкретних критерiїв по кожному напрямку дiяльностi Компанiї, як описано нижче.
Сума доходу вважається такою, що не може бути достовiрно визначена, доки не будуть
врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї
базуються на результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв
операцiй та специфiки кожної угоди.
(a)

Реалiзацiя товарiв та продукцiї

Компанiя виробляє та реалiзує кокс та супутню хiмiчну продукцiю великим покупцям.
Виручка вiд продажу товарiв та продукцiї визнається у момент передачi ризикiв та
вигод вiд володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження
товару. Проте коли Компанiя погоджується доставити вантаж у конкретне мiсце,
виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю у встановленому мiсцi.
Компанiя використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, якi визначають момент переходу
ризикiв та вигод.
Продажi облiковуються на основi цiн, вказаних у специфiкацiях до договорiв
купiвлi-продажу. Цiна продажу зазначається окремо для кожної специфiкацiї.
(b)

Реалiзацiя послуг

Реалiзацiя послуг визнається в облiковому перiодi, в якому послуги наданi, з
посиланням на ступiнь завершеностi конкретних операцiй, яка визначається на основi
фактично наданих послуг у пропорцiї до загального обсягу послуг, який повинен бути
наданий.
(c)

Комiсiйнi доходи

Компанiя також здiйснює операцiї, метою яких є управлiння грошовими потоками. Такi
операцiї не генерують дохiд для Компанiї, i, вiдповiдно, продажi та придбання за
цими операцiями представленi згорнуто з вiдображенням прибутку або збитку в iнших
операцiйних доходах/витратах. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за такими
операцiями представлена розгорнуто.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з
поставок товарiв або послуг з мiсцем поставки на територiї України, включаючи
поставки без прямої оплати, та iмпорту товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо
не звiльненi вiд ПДВ законодавством); 0% застосовуються до експорту товарiв та
супутнiх послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент
отримання товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд
клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким
чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання
накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в
момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або
право на кредит iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент
сплати податку.
ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i
показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У
тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений
резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi,
включаючи ПДВ.
Аванси виданi та аванси отриманi показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за
вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде
здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi,
пов'язанi з договорами поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими
коштами, процентнi витрати за зобов'язанням з пенсiйного забезпечення та збитки
вiд курсових рiзниць.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Звiтнiсть за сегментами. Формат звiтностi про операцiйнi сегменти вiдповiдає
формату внутрiшньої звiтностi, яка подається органу, вiдповiдальному за прийняття
операцiйних рiшень. Органом, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень, який
вiдповiдає за розподiл ресурсiв та оцiнку результатiв дiяльностi операцiйних
сегментiв, визначений металургiйних дивiзiон Метiнвеста, який приймає стратегiчнi
рiшення.
5. Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому
роцi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi
передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi
судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять
найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та
оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Керiвництво Компанiї щороку проводить
аналiз для оцiнки того факту, чи вiдрiзняється суттєво балансова вартiсть об'єктiв
основних засобiв вiд їхньої справедливої вартостi станом на кiнець звiтного
перiоду. Аналiз оснований на iндексах цiн, змiнах технологiй, коливаннях валютних
курсiв пiсля дати останньої переоцiнки, рентабельностi профiльних напрямкiв
дiяльностi та iнших актуальних факторах. Якщо результати аналiзу свiдчать про те,
що справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їхньої
балансової вартостi, Компанiя проводить додаткову переоцiнку.
Справедлива вартiсть основних засобiв визначається на основi амортизованої
вартостi замiщення або ринкової вартостi, де це можливо. У ходi проведення оцiнки
iз використанням цих методiв оцiнниками були застосованi такi основнi припущення:

- вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (наприклад, фактичнi
витрати, нещодавно понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдники та оцiнки витрат
на спорудження рiзного обладнання тощо);
- вибiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого обладнання, а
також оцiнки щодо вiдповiдних коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей
мiж технiчними характеристиками та станом нового та iснуючого обладнання; та
- вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi.
Змiни у припущеннях могли мати суттєвий вплив на справедливу вартiсть основних
засобiв.
Операцiї з пов'язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює
операцiї з пов'язаними сторонами. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй,
для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Фiнансовi iнструменти
в момент виникнення облiковуються за справедливою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї, прибуток
або збитки за операцiями з пов'язаними сторонами, крiм операцiй з об'єднання
компанiй або iнвестування в iнструменти капiталу, облiковуються у звiтi про
фiнансовi результати. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних
видiв операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України
продовжує розвиватись. Суперечливi положення тлумачаться по-рiзному. Хоча
керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним та об'рунтованим, не iснує
жодних гарантiй, що податковi органи його не оскаржать (Примiтка 17).
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво
оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням методу
прогнозованої умовної одиницi на основi актуарних припущень, що являють собою усю
наявну у керiвництва iнформацiю про змiннi величини, якi визначають остаточну
вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. Оскiльки пенсiйний план
входить до компетенцiї державних органiв, у Компанiї не завжди є доступ до усiєї
необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи вийде спiвробiтник
достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Компанiя зобов'язана
фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй
спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що
спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка фiнансується державою,
на пенсiйну програму, яка фiнансується Компанiєю, можуть мати значний вплив на
суму зобов'язань з пенсiйного забезпечення. Розрахунок поточної вартостi пенсiйних
зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, що визначаються на основi актуарних
розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, використанi
при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов'язаннями, включають
ставку дисконтування. Будь-якi змiни у цих припущеннях матимуть вплив на балансову
вартiсть пенсiйних зобов'язань. Компанiя визначає ставку дисконту наприкiнцi
кожного року. Ця процентна ставка повинна використовуватись для визначення
поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення
пенсiйних зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної ставки дисконту Компанiя
облiковує процентнi ставки за високолiквiдними корпоративними облiгацiями,
деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до
погашення яких приблизно вiдповiдають строку вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. За
вiдсутностi довгострокових високолiквiдних корпоративних облiгацiй, випущених у
гривнях, для оцiнки коректної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi
судження. Оскiльки в Українi не iснує розвиненого ринку високолiквiдних
корпоративних облiгацiй, в якостi джерела для отримання ставки дисконтування
використовується ринкова доходнiсть державних облiгацiй станом на кiнець звiтного
перiоду. Валюта та строки погашення державних облiгацiй вiдповiдають валютi та
оцiночним строкам погашення зобов'язань з пенсiйного забезпечення. Iншi ключовi
припущення для пенсiйних зобов'язань часткового 'рунтуються на поточних ринкових
умовах. Додаткова iнформацiя розкрита у Примiтцi 12.
6. Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами.
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з
них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може
мати суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних
рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою
вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не
лише їх юридичнiй формi.

Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов'язаними сторонами, з якими
Компанiя проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на
31 грудня 2014 року та 2013 року:
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

//

АКТИВИ: СКМ / Метiнвест/Iншi компанiї пiд спiльним контролем //Метiнвест /Iншi
компанiї пiд спiльним контролем
Дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи та послуги
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
Аванси виданi
Грошовi кошти та
їх еквiваленти

11 /
117618 /
256 /
- /

1857039 / - // 2221252 / 2312
145277 / - //
/ - //

-

148809 / 47175
28079 / 253

/ 36135//

31 грудня 2014 р.

-

/

53173

31 грудня 2013 р.

//

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: СКМ//Метiнвест/Iншi компанiї пiд спiльним контролем//Метiнвест/Iншi
компанiї пiд спiльним контролем
Поточнi зобов'язання за
розрахунками:
за товари, роботи та послуги
за авансами отриманими
Iншi поточнi зобов'язання

(14) / (3035) / /
/ - / (60) / -

2014 рiк

//

//(2597220)/(410)
//
/
//
(55)/
-

2013 рiк

ВИРУЧКА (ЗАКУПIВЛI):СКМ/ Метiнвест / Iншi компанiї пiд спiльним
контролем//Метiнвест / Iншi компанiї пiд спiльним контролем
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
товарiв, робiт та послуг
Закупiвлi

/ 4155140
/ - // 6177826 /
(39474)/ (5968915) / - // (6054285)/ (27390)
2014 рiк

2013 рiк

//

ПОКАЗНИК: Метiнвест/Iншi компанiї пiд спiльним контролем//Метiнвест/Iншi компанiї
пiд спiльним контролем
Iншi операцiйнi
доходи/(витрати),
чиста сума, у тому числi:
Прибуток вiд продажу
товарно-матерiальних
запасiв
Витрати на виплату роялтi

63074 /
14
/ -

// 16502 /
// 11820 /

-

Компанiя здiйснює продажi за договорами комiсiї, за якими вона закуповує та
експортує товари для управлiння грошовими потоками Групи. Оскiльки такi операцiї
не призводять до переходу ризикiв та вигод до Компанiї, вони не вiдповiдають
критерiям визнання виручки i, вiдповiдно, представленi за чистою сумою. Далi
показанi продажi за договорами комiсiї та вiдповiдна собiвартiсть реалiзованої
продукцiї, чистий результат за якими, прибуток у сумi 50550 тисяч гривень, був
включений до складу iнших доходiв.
Продажi та вiдповiдна собiвартiсть реалiзованої продукцiї за такими операцiями з
пов'язаними сторонами (компанiями Групи "Метiнвест") показанi далi:

Реалiзацiя металопродукцiї
Собiвартiсть реалiзованої
металопродукцiї
Всього

2014 рiк
756266
(705716)
50550

//
//
//
//

2013 рiк
292824
(292474)
350

У 2014 роцi винагорода основного управлiнського персоналу Компанiї складалася з
заробiтної плати, премiй та внескiв до фондiв соцiального страхування у загальнiй

сумi 16,6 мiльйонiв гривень (у 2013 роцi - 11 мiльйонiв гривень). У 2014 роцi вище
керiвництво Компанiї складалося з 14 осiб (у 2012 роцi - 18 осiб).
7. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
ПОКАЗНИК:/Будiвлi та споруди/Виробниче обладнання /Iншi основнi засоби/Незавершене
будiвництво/ Всього
На 01 сiчня 2013 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть /1060074/ 2045114 / 31316 / 208533 / 3345037
Накопичений знос та знецiнення
/(53848)/ (105940)/ (14801)/
/ (174589)
Чиста балансова вартiсть
/1006226/ 1939174 / 16515 / 208533 / 3170448
Надходження
Переведення до iншої категорiї
Вибуття та зменшення вартостi за
результатами переоцiнки
Знецiнення, вiднесене на прибуток
або збиток
Амортизацiйнi вiдрахування
Чиста балансова вартiсть
на кiнець року

/ /
/11632 /
/(186)

/
22956 /
/

(560)

/ 100822 /
2695 / (37283) /
/ (543)

/- /

/(4553) /(23126) /(2)
/ -/
/(108082)/(202508)/ (6022) / -/

100822
(1289)
(27681)
(316612)

/905037 / 1735936 / 12643 / 272072/ 2925688

На 31 грудня 2013 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть / 1071520 / 2067510 / 33468 / 272072 /
3444570
Накопичений знос та знецiнення
/ (166483)/ (331574)/ (20825)/
/
(518882)
Чиста балансова вартiсть
/ 905037 / 1735936 / 12643 / 272072 / 2925688

2014 рiк
Надходження
/
/
/
/101104 / 101104
Переведення до iншої категорiї
/ 14969 /
21996
/ 2424 /(39389) /
0
Вибуття та зменшення вартостi за
результатами переоцiнки
/(4214) / (37250) /
(40) /
- / (41504)
Знецiнення, вiднесене на прибуток
або збиток
/982093 / 2290264 / 6008 / 114536 /
3392901
Амортизацiйнi вiдрахування
(104833)/ (182791)/ (5566)/
- /
(293190)
Чиста балансова вартiсть
на кiнець року
/1793052 / 3828155 / 15469/448323 / 6084999
На 31 грудня 2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть /1797282/3866064/26740/448323/ 6138409
Накопичений знос та знецiнення
/(4230)/(37909)/(11271)/ - /
(53410)
Чиста балансова вартiсть
1793052/3828155/ 15469 /448323/ 6084999
Компанiя залучила незалежних оцiнникiв для визначення справедливої вартостi своїх
основних засобiв станом на "31" грудня 2014 року. Регулярнiсть проведення оцiнки
залежить вiд змiни справедливої вартостi основних засобiв, що переоцiнюються.
Керiвництво проводить щорiчний аналiз для пiдтвердження того, що балансова
вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi.
За наявностi значної рiзницi, Компанiя залучає зовнiшнiх незалежних оцiнникiв з
належною квалiфiкацiєю для визначення справедливої вартостi основних засобiв
Компанiї.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року основнi засоби у сумi 1 900
тисяч гривень були наданi у заставу.
Активи, переданi Компанiї пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй
розташованi виробничi потужностi Компанiї. Загальна сума платежiв за договорами
оренди землi за 2014 рiк склала 10 211 тисяч гривень (у 2013 роцi - 10 211 тисяч
гривень).
8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Компанiя використала звiльнення, передбачене МСБО 27, та не готувала консолiдовану
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї були
облiкованi за первiсною вартiстю. Далi подана iнформацiя про значнi дочiрнi та
асоцiйованi компанiї:

Найменування компанiї/ Частка власностi, %/ Вид дiяльностi /Країна
реєстрацiї/Балансова вартiсть iнвестицiй 31 грудня 2014 р. / Балансова вартiсть
iнвестицiй 31 грудня 2013 р.
Найменування дочiрньої
компанiї
ВАТ "Краснодонвугiлля"

/99,9% /Видобуток вугiлля / Україна / 1544616 / 1544616

Найменування асоцiйованої
компанiї
Iнвестицiйнометалургiйний союз
/24,0% / Металургiя
Всього
/
/

/

/ Україна /
19296 / 19296
/ 1563912/ 1563912

9.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша поточна
дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2014 року 96% фiнансової дебiторської заборгованостi було
деномiновано у гривнях (на 31 грудня 2013 - 99% у гривнях).
Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2014 року
та 2013 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вказанi дати.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається переважно з дебiторської
заборгованостi за фiнансовi активи, проданi пов'язаним сторонам.
Далi показанi змiни у сумi резерву пiд знецiнення iншої фiнансової дебiторської
заборгованостi:
31 грудня 2014 р.
//
31 грудня 2013 р.
Резерв на знецiнення на 1 сiчня
98897 /
127322
Резерв на знецiнення протягом року
/
Сторно резерву внаслiдок змiни
оцiнок керiвництва
(23880) /
(28435)
Резерв на знецiнення на 31 грудня
75017 /
98897
Створення та зменшення резерву пiд знецiнену дебiторську заборгованiсть було
включене до статтi "Iншi операцiйнi витрати" у звiтi про фiнансовi результати.
Суми, вiднесенi на рахунок резерву, як правило, списуються по завершеннi 3 рокiв
пiсля дати визнання такої дебiторської заборгованостi.
Аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю наведений далi:
На 31 грудня 2014 р.

/ на 31 грудня 2013 р.

Не прострочена та не знецiнена
заборгованiсть
Дочiрнi та асоцiйованi компанiї
Метiнвеста
СКМ та його дочiрнi компанiї
Iншi покупцi без випадкiв
неоплати у минулому

10730

//

11461

Всього не простроченої та не
знецiненої заборгованостi

1490422 //

2285518

Прострочена заборгованiсть
- прострочена менше нiж 30 днiв
- прострочена 30-90 днiв
- прострочена 90-360 днiв
- прострочена бiльше 360 днiв
Всього простроченої заборгованостi
Мiнус: резерв на знецiнення
Всього

451845
83326
40892
283077
859140
(75017)
2274559

52194
40380/
36862
257154
386590
(98897)
2573211

1479690
2

//
//

//
//
//
//
//
//
//

2224503
49554

Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року дебiторська заборгованiсть,
прострочена понад 360 днiв, представлена переважно дебiторською заборгованiстю вiд
пов'язаних сторiн.
Максимальна сума дебiторської заборгованостi, що зазнає кредитного ризику на
звiтну дату, - це справедлива вартiсть кожного класу дебiторської заборгованостi,

що зазначена вище. Компанiя не забезпечує свою дебiторську заборгованiсть
заставою.

10. Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти, використання яких обмежене.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року грошовi кошти та їх
еквiваленти являють собою залишки на поточних рахунках в українських банках.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року Компанiя не мала грошових
коштiв, використання яких було б обмежене.
11. Акцiонерний капiтал, нерозподiлений прибуток та резерв переоцiнки.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року загальна кiлькiсть ухвалених
до випуску та випущених простих акцiй складає 195 062 500 акцiй номiнальною
вартiстю 1,76 гривнi за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна
проста акцiя має один голос при голосуваннi. Балансова вартiсть акцiонерного
капiталу включає коригування вiдповiдно до МСБО 29 у сумi 142 440 тисяч гривень
(на 31 грудня 2012 року - 142 440 тисяч гривень).
Резерв переоцiнки, визнаний Компанiєю у результатi переоцiнки основних засобiв, не
пiдлягає розподiлу.
У 2014 роцi Компанiя не оголошувала дивiденди.
12. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення.
Зобов'язання Компанiї за пенсiйним планом iз встановленими виплатами вiдносяться
до наступного:

Зобов'язання

/ 31 грудня 2014 р.

Пенсiї працiвникiв, якi мають
право на достроковий вихiд на
пенсiю у зв'язку з роботою у
небезпечних та шкiдливих для
здоров'я умовах, за державним
планом iз встановленими
виплатами
/ 303797 //
Довгостроковi виплати
працiвникам вiдповiдно до
колективного договору
/ 31837
//
Всього зобов'язань за
пенсiйним планом iз
встановленими виплатами
/ 335634 //

31 грудня 2013 р.

//

287683

35831

323514

Суми, визнанi у балансi, визначенi наступним чином:
/31 грудня 2014 р. //
Поточна вартiсть зобов'язань
за нефiнансованим планом iз
встановленими виплатами
/ 335634
//
Зобов'язання у балансi
/
335634
//

31 грудня 2013р.

323514
323514

У звiтi про фiнансовi результати визнанi такi суми:

Вартiсть поточних послуг
Витрати за процентами
Вартiсть послуг минулих
перiодiв
Всього

/ 2014 рiк
//
/ 8470
//
/ 42668
//
/
/

(5134)
46004

//
//

2013 рiк
8095
38183
0
46278

Змiни у поточнiй вартостi зобов'язання, визнаного у балансi, є такими:

На 1 сiчня
Вартiсть поточних послуг
Витрати за процентами
Вартiсть послуг минулих

/ 2014 рiк
//
/ 323514
//
/ 8470
//
/ 42668
//

2013 рiк
292319
8095
38183

перiодiв
/ (5134)
Переоцiнка зобов'язання за
планом зi встановленими
виплатами у складi
iнших сукупних доходiв.
/ 3594
//
- змiни фiнансових припущень / 8363
//
- коригування у зв'язку з
вiдмiннiстю фактичних
показникiв вiд прогнозних / (4769)
//
Пенсiї виплаченi
/ (37478) //
На 31 грудня
/ 335634 //

//

0

23119
21740

1379
(38202)
323514

Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi далi:

Номiнальна ставка дисконту
Номiнальне збiльшення
заробiтної плати
Номiнальне збiльшення пенсiй
Плиннiсть кадрiв

31 грудня 2014 р. //
/ 16% //
/ 13%-15% //
3,6%
//
/
4%
//

31 грудня 2013 р.
14%
7%-8%
7%-8%
8%

/

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати, були включенi до складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї та фiнансових витрат.
Показник
рiк
Поточна вартiсть зобов'язань за нефiнансованим
планом iз встановленими виплатами на 31 грудня
Коригування зобов'язань за планом у зв'язку з
вiдмiннiстю фактичних показникiв вiд прогнозних

/2014 рiк

// 2013 рiк

//2012

335634 // 323514 //

292319

(4769)//

17235

1379 //

Вплив змiн основних припущень на поточну вартiсть зобов'язань за планом iз
встановленими виплатами показано далi:
// 2014 рiк //
2013 рiк
Збiльшення/зменшення номiнальної
ставки дисконту на 1%
//(24233)/27623// (22193)/25202
Збiльшення/зменшення номiнальної
заробiтної плати на 1%
// 8961/(9465)// 11291/(10320)
Наведений вище аналiз чутливостi пiдготовлений на основi змiни одного припущення
при незмiнностi решти припущень. На практицi вiрогiднiсть цього є невисокою, а
змiни деяких припущень можуть бути взаємопов'язанi. Методи та види припущень,
застосованих при пiдготовцi аналiзу чутливостi, не змiнилися порiвняно з минулим
перiодом.
Станом на 31 грудня 2014 року строк погашення зобов'язань Компанiї за пенсiйним
планом iз встановленими виплатами становить 10 рокiв (на 31 грудня 2013 року - 9
рокiв).
13. Поточнi зобов'язання з розрахункiв та iншi поточнi зобов'язання.
Станом на 31 грудня 2014 року 75% фiнансової кредиторської заборгованостi було
деномiновано у гривнях та 25% у доларах США (на 31 грудня 2013 року -61% у гривнях
та 39% у доларах США).
Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2014
року та 2013 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вказанi дати.
14. Iнформацiя за сегментами.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти", керiвництво дiйшло висновку, що
Компанiя органiзована та управляється як один бiзнес-сегмент - металургiйний кокс.
Компанiя вважається одним операцiйним сегментом органом, вiдповiдальним за
прийняття операцiйних рiшень, яким є металургiйний дивiзiон Метiнвеста, з метою
розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв дiяльностi.
Нижче подано iнформацiю про продажi Компанiї у географiчних регiонах:

Готова продукцiя, реалiзацiя на
внутрiшньому ринку

2014 рiк

//

5866280

//

2013 рiк
6564530

Готова продукцiя, реалiзацiя на
експорт
Iншi послуги
Всього доходiв вiд реалiзацiї

464276

//
//
//

6330556

734564
35406
7334500

Виручку Компанiї подано за юридичними адресами клiєнтiв. Експортнi продажi у 2014
та 2013 роках складаються переважно з продажiв покупцям у Росiї, Захiдної Европи,
Центральної та Схiдної Европи, Турцiї, Пiвнiчної Африки.
У 2014 роцi дохiд вiд реалiзацiї найбiльшому покупцю Компанiї, ТОВ "МетiнвестХолдинг", склав 5 214 962тисяч гривень (у 2013 роцi - 6 090 866 тисяча гривень).
Усi активи Компанiї розташованi в Українi.

15. Види витрат.
/ 2014 рiк
Сировина, витратнi матерiали
та змiни готової продукцiї i
незавершеного виробництва
Заробiтна плата та вiдповiднi
внески до фондiв соцiального
страхування
Амортизацiя
Транспортнi витрати
Витрати на ремонт та технiчне
обслуговування
Газ, паливо та електроенергiя
Iншi податки та збори
Пенсiйнi витрати - зобов'язання
за планом iз встановленими
виплатами
Результат переоцiнки основних
засобiв
Iншi витрати
Всього операцiйних витрат
Включенi до таких категорiй:
- собiвартiсть реалiзованої
продукцiї
- витрати на збут
- загальнi та адмiнiстративнi
витрати
Всього операцiйних витрат

/ 4883235

/ 335302
/ 293190
/121276

2013 рiк

//

//

6237758

// 323968
// 316292
//
124136

/ 51079
/ 181446
/ 50919

//
//
//

80256
35812
23264

/ 3338

//

6517

/(50818)
/(272605)
/ 5596362

//
//
//

76134
7224137

/5346552 //
/121139
//
/128671
/5596362

7023875
126195

//
//

74067
7224137

16. Iншi операцiйнi доходи та витрати.
/ 2014 рiк
Чистий результат вiд
перепродажу товарiв
Сторно знецiнення дебiторської
заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi
Штрафи, пенi, неустойки
отриманi
Iншi доходи, чиста сума
Всього iнших операцiйних
доходiв

Збитки вiд курсової рiзницi,
чиста сума
Спонсорська пiдтримка та
внески на доброчиннiсть
Витрати на виплату роялтi
Збиток вiд псування запасiв
Заробiтна плата та вiдповiднi
внески до фондiв соцiального
страхування
Витрати на дослiдження та
розробку

/ 63075

/

// 19800

23880

/
754
/ 70302

//
//
//

/158011

2013 рiк

//

19294
4232
8012

//

51338

/ 2014 рiк

//

2013 рiк

/(1461547)

// (48055)

/ (3876)
/ (17041)
/ (12532)

//
//
//

(16594)
(11820)
(9956)

/(22203)

//

(4569)

/ (3852)

//

(2763)

Iншi витрати, чиста сума
Всього iнших (витрат)/доходiв,
чиста сума

/(341465)

//

/(1862516) //

(12182)
(105939)

17. Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
/ 2014 рiк //
2013
//
/ (221028) // 221092
/ (221028)//
221092

Поточний податок
Вiдстрочений податок
Витрати/(кредит) з податку на прибуток

рiк

Податок на прибуток Компанiї, розрахований вiдповiдно до податкового законодавства
України, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, отриманої шляхом перемноження суми
прибутку до оподаткування, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати, на
вiдповiдну ставку оподаткування. Звiрку мiж очiкуваними та фактичними податковими
витратами подано нижче:

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Теоретична ставка оподаткування, передбачена
законодавством за вiдповiдний перiод
Податковий ефект статей, що не вираховуються
для цiлей оподаткування або не включаються
до оподатковуваної суми
Витрати/(кредит) з податку на прибуток

/ 2014 рiк //
2013 рiк
/ (1012993) // 25843
/

(182339)

//

(38689)
//
/ (221028) //

4910

216182
221092

Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до
виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою.
Податковий ефект змiн цих тимчасових рiзниць описаний нижче та облiкований за
ставкою 18% по короткострокових рiзницях та за такими ставками для iнших перiодiв:
21% з 1 сiчня та 31 грудня 2012 року, 19% з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року, 18% з
1 сiчня 2014 року та пiсля.
Показник /31 грудня 2013 р./ Вiднесено на iнший сукупний дохiд/ Кредитовано
(вiднесено) на фiнансовий результат/31 грудня 2014 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi зменшують суму оподаткування
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
/53071 / 1343 / 5999
/ 60413
Запаси
/ 11055 /
/ (4035) / 7020
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть / 2048 /
/ (2048) / Перенесенi податковi збитки
/ 38973 /
/
228898 / 267871
Iнше
/ 4235 /
/
255
/ 4490
Всього вiдстроченого податкового
активу
/ 109381/1343 / 229069 /
339795
За вирахуванням вiдстрочених
податкових зобов'язань
/(109381) /(1343) /(229069) /(339795)
Визнаний вiдстрочений податковий
актив
/ - / - /
- /
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi збiльшують суму оподаткування
Оцiнка основних засобiв
/ 52531/ 594105 / 7916 / 654552
Всього вiдстроченого податкового
зобов'язання
/ 52531/ 594105 / 7916 / 654552
За вирахуванням вiдстрочених
податкових активiв
/ (109381)/ (1343)/ (229069)/(339795)
Визнане чисте вiдстрочене податкове
зобов'язання
/(56850) / 592762 / (221153) / 314758

Показник / 31 грудня 2012 р. / Вiднесено на iнший сукупний дохiд /Кредитовано
(вiднесено) на фiнансовий результат/ 31 грудня 2013 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi зменшують суму оподаткування

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
/ 47637 / 3794 /
1640 /
53071
Запаси
/ 8725 /
/
2330 /
11055
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть / 24505 / / (22457)/ 2048
Перенесенi податковi збитки
/ 238465/
/
(199492)/ 38973
Поточнi зобов'язання за розрахунками
за авансами отриманими
/ 6508 /
/
(6508)/
Iнше
/ 3905 /
/
330 /
4235
Всього вiдстроченого податкового
активу
/ 329745 /
3794 / (224157)/ 109381
За вирахуванням вiдстрочених
податкових зобов'язань
/ (57200)/
1604 /
3065 / (52531)
Визнаний вiдстрочений податковий
актив
/ 272545 /
5398 / (221092)/
56850
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi збiльшують суму оподаткування
Оцiнка основних засобiв
Всього вiдстроченого податкового
зобов'язання
За вирахуванням вiдстрочених
податкових активiв
Визнане чисте вiдстрочене податкове
зобов'язання

/ (57200)/

1604 /

3065 /

(52531)

/ (57200)/

1604 /

3065 /

(52531)

(1604)/

(3065)/

/
/

57200 /
-

/

-

/

- /

52531
-

18.Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися
з тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв'язку з дiяльнiстю
Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Останнi подiї в Українi свiдчать
про те, що податковi органи можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму
тлумаченнi законодавства, отже, iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть
Компанiї, якi в минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. У результатi можуть
бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи
можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох
календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може
стосуватися довших перiодiв.
Компанiя проводить операцiї мiж компанiями групи на умовах, якi українськi
податковi органи можуть вважати неринковими. З огляду на нечiтко сформульованi
вимоги вiдповiдного податкового законодавства цi операцiї податковими органами у
минулому не оскаржувались. Однак iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення
податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв такi операцiї
можуть бути оскарженi у майбутньому. Вплив такого оскарження неможливо
спрогнозувати, але керiвництво впевнене, що вiн буде незначним.
Податкове законодавство було доповнене новими правилами трансфертного
цiноутворення, якi набули чинностi з 1 вересня 2013 року. Цi новi правила є бiльш
докладними, нiж у попередньому законодавствi, та певною мiрою є бiльш вiдповiдними
мiжнародним нормам трансфертного цiноутворення. Нове законодавство дозволяє
податковим органам здiйснювати коригування на трансфертне цiноутворення та
донараховувати податковi зобов'язання щодо контрольованих операцiй (операцiй з
пов'язаними сторонами та окремих видiв операцiй з непов'язаними сторонами), якщо
цiна операцiї не є комерцiйною та не пiдтверджена належною документацiєю.
Керiвництво вважає, що воно вживає всiх належних заходiв для забезпечення
дотримання нового законодавства у сферi трансфертного цiноутворення.
Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд
претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх та зовнiшнiх
консультацiй, керiвництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв
судових позовiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй

часу одержує
професiйних
у результатi
звiтностi.

Питання, пов'язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя
органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається. Потенцiйнi
зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а
також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За
iснуючого порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства,
керiвництво вважає, що суттєвих зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього
середовища не iснує.

Страхування. Компанiя має страховi покриття вiдповiдно до вимог українського
законодавства, включаючи обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, страхування водiїв вiд
нещасного випадку i пасажирiв, якi санкцiоновано перебувають на транспортi,
перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним та залiзничним транспортом.
Компанiя також має iншi види добровiльного страхування, у тому числi страхування
майна й стахування збиткiв внаслiдок перерви у виробництвi, КАСКО транспортного
засобу, срахування водiїв вiд нещасного випадку на транспортi.
19. Управлiння ризиком капiталу
Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних
товариств (на основi окремої фiнансової звiтностi за НП(С)БО кожного пiдприємства
у складi Компанiї):
- акцiонерний капiтал повинен становити не менш 1 250 мiнiмальних заробiтних плат
на дату реєстрацiї пiдприємства;
- оплата акцiонерного капiталу не може здiйснюватись за рахунок коштiв державного
бюджету, кредитiв та коштiв, що знаходяться у заставi;
- якщо мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу перевищує чистi активи
компанiї за НП(С)БО, ця компанiя має усунути це порушення або прийняти рiшення про
лiквiдацiю.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року вищезазначенi вимоги до
акцiонерного капiталу дотримувались Компанiєю.
20. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Визначення справедливої вартостi. Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року
Компанiя не має фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених за справедливою
вартiстю.
Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю
iнструментiв, якi мають плаваючу процентну ставку, як правило, є їхня балансова
вартiсть. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв, якi розмiщуються за
фiксованою процентною ставкою, базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних
грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для
нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який
залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд кредитного
ризику контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть
зобов'язань базується на ринковiй цiнi, за наявностi. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою та визначеним строком
погашення, якi не мають визначеної ринкової цiни, базується на очiкуваних грошових
потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових
iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який
залишився. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються за вимогою або пiсля
завчасного повiдомлення ("зобов'язання, що погашаються за вимогою"),
розраховується як сума кредиторської заборгованостi, що погашається за вимогою,
дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення зобов'язання.
21. Представлення фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року усi фiнансовi активи та
зобов'язання, крiм iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi компанiї, облiковуються за
амортизованою вартiстю. Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї облiковуються
за первiсною вартiстю за вирахуванням знецiнення.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Авдіївський
коксохімічний завод"
(ЄДРПОУ 00191075) за 2014 рік (за рік, який закінчився 31 грудня 2014р.)
АДРЕСАТ: Для власників цінних паперів та керівництва Публічного акціонерного
товариства "Авдіївський коксохімічний завод".
Основні відомості про емітента:
" Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний
завод",
" Код ЄДРПОУ - 00191075
" Місцезнаходження - 86065, м.Авдіївка, пр. Індустріальний, 1,
" Свідоцтво про державну реєстрацію - А01 №293428 із датою державної реєстрації 30.12.1993р. Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет
Авдіївської міської Ради Донецької області,
" Телефон: (062) 210-48-95.
Відповідно до умов договору № 1/12 від 23.12.2014р. у період з 23.12.2014р. по
27.04.2015р. аудиторами було проведено аудит фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Авдіївський коксохімічний завод", яка включає:
- баланс
станом на 31.12.2014 р.;
- звіт про фінансові результати за 2014рік (за рік, який закінчився на 31 грудня
2014р.);
- звіт про рух грошових коштів за 2014рік (за рік, який закінчився на 31 грудня
2014р.);
- звіт про власний капітал за 2014рік (за рік, який закінчився на 31 грудня
2014р.);
- стислий виклад суттєвих облікових політик та інших приміток до фінансової
звітності за 2014 рік (за рік, який закінчився 31 грудня 2014р.).
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності, (далі по тексту - МСФЗ), Закон України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності
відповідно до законодавства України покладається на управлінський персонал
(керівництво Товариства), а саме:
Генерального директора - Магомедова М.С..
Головного бухгалтера - Істоміну І.В.
Відповідальність управлінського персоналу також включає відповідальність за
внутрішній контроль, який визначається ним (управлінським персоналом) потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторів

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на
основі результатів аудиту (аудиторської перевірки). Ми провели аудит відповідно
до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(далі по тексту - МСА), які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в
Україні. Ці стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур
залежить від судження аудиторів, включаючи й оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
Товариством фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності.
Через обмеження, властиві аудиту (аудиторській перевірці) разом із властивими
обмеженнями внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві
викривлення можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і
виконується відповідно до МСА.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У фінансовій звітності Товариства за 2014 рік
2014 року) не розкрита інформація про характер
інструментами ризиків, яким Товариство піддане
вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття
Умовно-позитивна

(рік, який закінчився 31 грудня
та рівень пов'язаних з фінансовими
на 31.12.2014р. Це є відхилення від
інформації".

думка.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава
для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність відображає достовірно
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
"Авдіївський коксохімічний завод" на 31 грудня 2014р. та його фінансові
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014р. (2014
рік), відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Пояснювальний параграф.
Не змінюючи нашої думки про фінансову звітність, ми звертаємо Вашу увагу на
примітку до фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Авдіївський
коксохімічний завод" за рік, який закінчився 31 грудня 2014р., яка описує поточну
політичну кризу в Україні. Вплив триваючої політичної нестабільності та
економічної кризи в Україні, а також їх остаточне врегулювання не можливо
передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на
економіку України та операційну діяльність Товариства. Наша думка не містить
жодних застережень з цих питань.
Основні відомості про аудиторську фірму:
" Найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Лот",
" Код ЄДРПОУ - 23602457,
" Місцезнаходження: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 35
" Свідоцтво про державну реєстрацію - серії А01 № 431255 із датою державної
реєстрації - 13.07.1995 р.
" Право на надання аудиторських послуг підтверджується Свідоцтвом про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги від 26.01.2001р. № 0803, видане згідно з Рішенням Аудиторської палати № 98
від 26.01.2001 р. Рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 р. № 224/3
термін чинності Свідоцтва подовжено до 23.12.2015 р.
" Директор - Ковтун Олена Михайлівна, сертифікат аудитора серії А № 002373 від
29.06.1995 р.
Договір на проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 1/12 від 23.12.2014р

Період проведення аудиту: з 23.12.2014 р. по 27.04.2015 р.
Дата надання висновку (звіту) - 27 квітня 2015р.
Директор
ТОВ "Аудиторська фірма "ЛОТ"
/сертифікат аудитора серії А
№002373 від 29.06.1995 р./

О.М. Ковтун

Аудитор
/сертифікат аудитора серії А
№002373 від 29.06.1995 р./
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