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 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Авдiївський коксохiмiчний завод"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00191075

4. Місцезнаходження
емітента

86065 Донецька область д/н м.Авдiївка пр.Iндустрiальний, 1

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

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

6. Електронна поштова
root@akhz.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

26.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

№79 Бюлетень. Цінні папери України

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.akhz.metinvestholding.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2014
(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

X

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.
- "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря", оскiльки на пiдприємствi вiдсутня данна посада,
- "Iнформацiя про дивiденди", оскiльки за результатами 2012 року дiвiденди не нараховувались й у 2013 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.
- "Iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", у зв'язку з тим, що третiми особами вказаних
гарантiї не надавалось.
- "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй ", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття",
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами,
права вимоги за якими забезпечено iпотеками...", "Iнформацiя 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 2013 роцi не здiйснювалися.
У "Iнформацiї про викуп власних акцiй протягом звiтного року" Товариством наведена iнформацiя про
"обов`язковий" викуп власних акцiй, здiйснений у вiдповiдностi до вимог ст.68 Закону України "Про акцiонернi
товариства".

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
3958

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

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

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 міжнародний банк"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26000962495985

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
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 хімічних
речовин

АВ 582604

19.05.2011

Міністерство промислової політики України

03.03.2016

Опис
Господарська діяльність, пов'язана із
створенням об'єктів архітектури
Опис
Виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії
Опис
Виробництво електричної енергії
Опис
Надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним
транспортом
Опис
Надання освітніх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України діяльність з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АВ 588157

30.08.2011

Державна Архітектурно-будівельна інспекція України Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій
області

29.03.2016

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України будівельна діяльність буде
підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АГ 500427

11.08.2011

Національна комісія регулювання електроенергетики України

02.08.2021

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії буде підлягати
ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АГ 500393

08.06.2011

Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ)

04.04.2017

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України виробництво електричної енергії
буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АГ 590995

13.07.2011

Міністерство транспорту та зв`язку України

необмежений

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України надання послуг з перевезення
пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати
вказану діяльність .
АГ 582741

04.01.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

24.11.2014

професійної освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до професійно-технічного навчання,
перепідготовки, підвищення кваліфікації
Опис
Централізоване водопостачання та
водовідведення
Опис
Надання послуг з перевезення небезпечних
вантажів залізничим транспортом
Опис
Виробництво, придбання, зберігання,
перевезення, ввезення на територію України,
вивезення з території України, реалізація
(відпуск), знищення, використання
прекурсорів
Опис
Постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом
Опис
Транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
Опис

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України надання освітніх послуг
навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійнотехнічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати
вказану діяльність.
АГ 572402

16.05.2011

Донецька обласна державна адміністрація

11.04.2015

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України здійснення централізованого
водопостачання та водовідведення буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АВ 548932

22.07.2011

Міністерство інфраструктури України

необмежено

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України надання послуг з перевезення
небезпечних вантажів залізничним транспортом буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану
діяльність.

АЕ 179552

23.10.2012

Державна Служба України з контролю за наркотиками

13.09.2017

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо згідно з законодавством України після закінчення її дії діяльність з виробництва,
придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск), знищення,
використання прекурсорів буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АВ 617870

04.04.2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики (НКРЕ)

04.04.2017

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АД 041860

02.11.2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг

09.10.2017

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України діяльність з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами буде підлягати ліцензуванню та якщо
товариство буде здійснювати вказану діяльність.

Постачання теплової енергії
Опис
Медична практика
Опис
Митна брокерська діяльність
Опис

АД 041861

02.11.2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг

09.10.2017

Термін ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України надання послуг з постачання теплової
енергії буде підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АГ 597475

20.03.2012

Міністерство охорони здоров`я України

необмежений

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України медична практика буде підлягати
ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.
АЕ 190573

07.06.2013

Міністерство доходів і зборів України

необмежений

Термін дії ліцензії буде подовжено, якщо після закінчення її дії згідно з законодавством України митна брокерська діяльність буде
підлягати ліцензуванню та якщо товариство буде здійснювати вказану діяльність.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рюрiк"

Уповноважене рейтингове
агенство

19.02.2013

uaА-, прогноз - "стабiльний"

Fitch Ratings Ltd

Міжнародне рейтингове агенство

17.12.2013

В (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**

Головний бухгалтер
Істоміна Ірина Володимирівна
д/н д/н д/н

1967
Вища, 1992р. -Донецький державний університет, факультет
"Бухгалтерський облік та аналіз господарчої діяльності",
спеціальність - економіст.
22
ВАТ " Авдіївський коксохімічний завод", заступник головного
бухгалтера
01.07.2010 до моменту відкликання

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання 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;
- вимога 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 роботі з підготовки пропозицій для Керуючої компанії та Генерального директора підприємства щодо:
- визначення облікової політики підприємства , внесення змін до виборчої облікову політику, 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, товарноматеріальних 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.
На інших підприємствах та у організаціях головний бухгалтер ПАТ "АКХЗ" посад не обіймає.
Виплат винагороди у натуральній формі не здійснювалось. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi
злочини не має.
Змін призначення на посаді у 2013 році не відбувалось.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: заступник головного бухгалтера
бухгалтерії, головний бухгалтер бухгалтерії фінансової служби.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних.
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

Наглядова Рада
Privatе Limited Liability Company "Metinvest B.V.
д/н

д/н
4) рік народження**
д/н
5) освіта**
д/
6) стаж керівної роботи (років)**
д/н
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2011 на невизначений термін
8) дата обрання 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 регулюють роботу органів управління Товариства та/або
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 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 особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу
(депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких
договорів;
- 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) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів
Товариства, або особу яка веде облік прав власності на акції Товариства; затвердження умов договору, що
укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою
особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановленні 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 аудиту 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 планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження
організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації
філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них),
аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної,
економічної, цінової політики Товариства;
- 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 Товариства, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні
цінності, запаси, роботи та послуги на суму, 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 (кредиту, 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 будь-яких видів
забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) включаючи надання будь-якого майна чи активів
Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- 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, лізинг та/або інші способи
користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною
вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо
загальна сума таких операцій перевищує 5000000,00 (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 в органах 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 придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція)
Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшення) яких
очікувано перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких
операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік;
- надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або
ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобі та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з
урахуванням переоцінки), що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума
таких операцій 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 сировини, продукції власного виробництва тощо),
якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом 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 рік але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за
даними останньої річної звітності, з урахуванням п.п. 15.13.35, 15.13.36 Статуту;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання
договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж 2 (два) роки, та на подовження дії раніше
укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання
(гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочині можуть вчинятися без
попереднього узгодження з Наглядовою радою;
- 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, тобто нових напрямків діяльності
Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, 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 будьяким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або
правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів
акціонерів Товариства за Статутом чи 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 2013 році не здійснювалась.
Змін призначення на посаді протягом 2013 року не було.
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
д/н д/н д/н

1970
Вища, Донецький інститут радянської торгівлі, "Економіка
торгівлі", 1991 р.
Міжнародний інститут менеджменту МІМ - Київ,
"Бізнес-адміністрування". 2007
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ПАТ "Запоріжкокс", генеральний директор

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
05.11.2012 до 01.04.2014 р.
8) дата обрання 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 16.10.1.58 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.
На інших підприємствах та у організаціях генеральний директор посад не обіймає.
Виплат винагород у натуральній формі не здійснювалось.Перелік попередніх посад, які особа обіймала
протягом останніх п`яти років: голова наглядової ради товариства, генеральний директор товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi злочини не має.
Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних.

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

Істоміна Ірина
Володимирівна

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

Privatе Limited Liability
Company "Metinvest B.V."

д/н

Netherlands (Нiдерланди) д/н д/н
Rotterdam, Alexandrestraat 23,2514JM'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

24.04.2013
Дата проведення
92.58095
Кворум зборів
Опис Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 р.
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради,
встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору
з членом Наглядової ради.
8. 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.
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.
Щодо порядку денного на зборах виступали:
- Голова реєстрацiйної комiсiї
- Голова загальних зборiв;
- Генеральний директор
По питанню порядку денного Загальних зборiв акцiонерами вирiшено:
По першому питанню:
1.1 Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв зберiгачу - 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 № 15 до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах власникам Товариства № 22/02-2010 вiд 30.06.2010 р., вiдповiдно до якої зберiгач здiйснює
повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
1.2 Затвердити наступний регламент Загальних Зборiв акцiонерного Товариства:
- час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин.
Запитання до вiдповiдача 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 робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради,
встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору
з членом Наглядової ради.
8. 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.
По другому питанню:
2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк.
По третьому питанню:
3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
По четвертому питанню:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати за
2012 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за

2012 рiк (Форма №4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (Форма №5).
По п'ятому питанню:
5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi у розмiрi 1109583510,54 гривень
(один мiльярд сто дев'ять мiльйонiв п'ятисот вiсiмдесят три тисячi п'ятсот десять гривень п'ятдесят чотири
копiйки), покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв.
По шостому питанню:
6.1 Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
6.2 Доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв 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 ц
новiй редакцiї.
По сьомому питанню:
7.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства;
7.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерного Товариства у встановленому законодавством
порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та одноособовим членом
Наглядової ради Товариства.
7.3. Встановити виконання обов'язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариством за цивiльноправовим договором на безоплатнiй основi.
По восьмому питанню:
8.1. На пiдставi ч.3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладання
значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ, а саме:
8.1.1. 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 10000000000,00 (десять мiльярдiв) гривень;
8.1.2. укладання Товариством договорiв комiсiї, експортних договорiв, надання застав, порук, будь-яких
гарантiй, вiдступлення прав вимоги, права договiрного та/або примусового (безакцептного) списання
коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються у зв'язку з: (її) наданням/отриманням кредитiв
(позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з
Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (її) залучення фiнансування (у тому числi шляхом випуску
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
1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення
правочину.
8.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 8.1.1.-8.1.2., не повинна перевищувати
22816000000,00 гривень (двадцять два мiльярди вiсiмсот шiстнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1
(одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд
iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 8.1.1.-8.1.2. за умови одержання попереднього дозволу
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства, та з
безумовним дотриманням вимог "Процедури затвердження значних правочинiв", затвердженої Рiшенням
№ 71 Наглядової ради Товариства вiд 30.09.2010 р.

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 акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія
АСКА"
Приватне акцiонерне товариство
13490997
83052 Донецька область д/н м.Донецьк пр.Ілліча, б.100
АГ №569992
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

26.04.2011
(062) 348-38-00
(062) 348-38-87
Інші послуги у сфері страхування, допоміжна діяльність у сфері
страхування та пенсійного забезпечення
Страхова компанія здійснює обов'язкове та добровільне страхування.
До обов'язкового страхування відноситься:
1. Цивільно-правова відповідальність власників наземних транспортних
засобів;
2. Страхування водіїв від нещасного випадку і пасажирів, санкціоновано
перебувають на транспорті;
3. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним та залізничним
транспортом.
До добровільного страхування відноситься:
1. Страхування майна й страхування збитків внаслідок перерви у
виробництві;
2. КАСКО транспортного засобу;
3. Страхування водіїв від нещасного випадку на транспорті.

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 відповідальністю "Об'єднана реєстраційна
компанія"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23785133
83050 Донецька область д/н м. Донецьк вул.Університетська, 52
АЕ № 286565
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.10.2013
(062)337-10-41
(062)337-10-41
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна
діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи.
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"
Приватне акцiонерне товариство
35917889
04107 м. Київ д/н м.Київ Тропініна, буд.7-Г
АВ №498004
Державна комісія з цінних паперів 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
Факс
Вид діяльності
Опис

19.11.2009
(044) 585-42-42,
(044) 481-00-99
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
ПрАТ "ВДЦП" надавало послуги з обслуговування випуску цінних паперів
Товариства до моменту укладання договору № ОВ-1708 від 11.11.2013 р. з
ПАТ "НДУ".

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Публiчне акцiонерне товариство
21672206
01004 м. Київ д/н м.Київ вул. Шовковична, 42-44
АД 034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

11.06.2012
(044) 277-50-03
(044) 277-50-01
Біржові операції з фондовими цінностями
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"
Публiчне акцiонерне товариство
36184092
01004 м. Київ д/н м. Київ, вул. Шовковична,42-44
АГ 399339
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

22.10.2010
(044) 495-74-74
(044) 495-74-73
Управління фінансовими ринками
Включення цінних паперів до біржового списку.
Приватне акціонерне товариство "Страхове Товариство "Іллічівське"
Приватне акцiонерне товариство
25186738
01033 м. Київ д/н м. Київ, вул. Саксаганського, 38-Б
АВ 584086
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

17.05.2011
(044) 207-01-75
(044) 207-01-75
Інші види страхування, крім страхування життя; перестрахування.
Страхова компанія надає послуги з обов`язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. А
також підприємство надає послуги з добровільного страхування наземного
транспорту, згідно ліцензії АВ № 584107 від 17.05.2011 р.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
"Прайсвотерхаускуперс (Аудит)"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21603903
01032 м. Київ д/н м. Київ вул. Жилянська, будинок 75
Свідоцтво № 0152
Аудиторська палата України

26.01.2001
(044) 490-67-77
(044) 490-67-77
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до облікової політики
прийнятої ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" з метою підготовки
консолідованої фінансової звітності за Міжнародними стандартами
фінансової звітності.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ д/н м. Київ, вул. Грінченка, 3
д/н
д/н

(044) 279-65-39
(044) 279-10-79
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
ПАТ "НДУ" надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних
паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення
цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування
операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до
діючого законодавства, згідно з укладанням договору № ОВ-1708 від
11.11.2013 р. ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність згідно з "Правилами
центрального депозитарію цінних паперів", затвердженими НКЦБФР
(рішення Комісії від 01.10.2013 р. № 2092).

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

+44 (0) 20 3530 1000

Факс
Вид діяльності
Опис

+44 (0) 20 3530 2524
Кредитний аналіз, кредитна оцінка, Міжнародні та національні 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.

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 комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

UA4000079222

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.76

195062500

343310000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

06.09.2011р. акції ПАТ "АКХЗ" включені до біржового Списку ПФТС та у лютому 2013 року включенні до Біржового реєстру (лістингу). Код цінних паперів AVDK. У 2013 році торгівля акціями Товариства здійснювалась на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та Українській фондовій біржі.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Дата зарахування
Кількість акцій, що
№ з/п акцій на рахунок
викуплено (шт.)
емітента

Дата реєстрації
випуску акцій,
що викуплено

Номер свідоцтва про
реєстрацію акцій, що
викуплено

Найменування органу, що зареєстрував
випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.06.2013

197315

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.101154758090

2

17.06.2013

15700

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.008048702339

3

20.06.2013

100400

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.051470682474

4

26.06.2013

73663

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.037763793656

5

01.07.2013

99300

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.050906760654

6

05.07.2013

204075

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.104620314002

7

22.07.2013

61300

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.031425825056

8

19.08.2013

4800

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.002460749760

9

21.08.2013

55200

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.028298622236

10

23.08.2013

12600

09.07.2010

516/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0.006459468119

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У кінці 50-х на початку 60-х років ХХ сторіччя у зв'язку з бурхливим розвитком
економіки виникла необхідність подальшого розвитку коксохімічної промисловості на
півдні України. Виконуючи Постанову Ради Міністрів Української СРСР від 15 квітня
1960 року, Донецька Рада народного господарства прийняла рішення про початок
будівництва найбільшого в країні Авдіївського коксохімічного заводу. 30 листопада
1963 р. відбулося введення в експлуатацію коксової батареї №1- однієї з
найпотужніших батарей на той час, цей день вважається датою народження заводу. У
тому ж році були введені у дії ще два з основних цехів заводу: цех уловлювання №1
та вуглепідготовчий цех №1.Далі були введені у дію наступні основні цехи заводу:
- у 1964 році - цех сіркоочистки №1,
- у 1965 році - смолопереробний цех,
- у 1969 році - цех фталевого ангідриду,
- у 1970 році - пекокосовий цех,
- у 1973 році - коксовий цех №2,
- у 1974 році - вуглепідготовчий цех №2 та коксовий цех №3,
- у 1976 році - цех уловлювання №2 та цех сіркоочистки №2,
- у 1980 році - коксовий цех №4.
ВАТ "АКХЗ" є правонаступником держаного підприємства Авдіївський
коксохімічний завод. ВАТ "АКХЗ" створено наказом Міністерства промисловості
України від 28.12.1993р. шляхом корпоратизації. Рішенням Загальних зборів
акціонерів 28.04.2011р. ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" перейменоване у ПАТ
"Авдіївський коксохімічний завод".
Сьогоднi ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" саме значне коксохiмiчне
пiдприємство в Європі. 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
Організаційна структура ПАТ "АКХЗ" на кінець 2013р. складається з:
Опис функцій структурних підрозділів:
Відділ головного механіка - 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 енергії.
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 приймання,
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 находження,
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
всяким 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 контролю 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".
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 збагачених 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)
Пекококсовий цех - забезпечення виробництва коксу пекового, пеку гранульованого,
електродного встановленої якості у відповідності з виробничою програмою цеху
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
Смолоперегінний 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,
вибухонебезпечні, захисні та інертні гази, легковоспламеняючи рідини та інші
шкідливі речовини. Ліквідація аварій, вимогаючих застосування газозахисної
апаратури та спеціального газорятувального оснащення. Проведення газонебезпечних
робіт у вибухонебезпечних та пожаронебезпечних цехах заводу.
Цех автоматизації технологічних процесів - забезпечення якісної та безперебійної
роботи автоматизованих засобів управління технологічними процесами, засобів
автоматики, радіозв`язку, телефонного зв'язку та диспетчеризації, а також
технологічних мереж зв'язку, використовуємих на підприємстві. Забезпечення
безперервної безперебійної праці та достовірності показників контрольновимірювальних приладів та автоматики технологічних процесів усіх підрозділів
заводу у відповідності з правилами технічної експлуатації коксохімічних
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 кисню, 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
відойми, 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 каналізаційної, 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.Товариство має прес-центр, що видає газету
"Заводчанин".
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор,
якому безпосередньо підпорядковуються: директор з якості, головний інженер,
директор фінансовий, директор з персоналу та соціальних питань, директор з охорони
праці та промислової безпеки, директор з комерційних питань, директор з
транспорту, директор з безпеки, директор по інвестиціям, начальник управління по
інформаційним технологіям, відділ безперервного вдосконалення, юридичний відділ,
менеджер з регіонального розвитку.
Протягом 2013 року в організаційній структурі підприємства відбулися наступні
зміни:
Наказом № 301 від 26.04.2013р. скасовано: Відділ внутрішнього аудиту та
непромислової групи (Бухгалтерія).
Наказом № 519 від 27.06.2013 р. скасовано: Службу управління персоналом; та
створено: відділ кадрів та відділ навчання та розвитку персоналу.
Наказом № 604 від 26.07.2013 р. та наказом № 644 від 30.07.2013г. створено: відділ
закупівель та перейменовано: відділ підготовки та забезпечення виробництва в
відділ сировини та служба безпеки заводу скасовано: управління безпеки та

створено: відділ економічної безпеки та управління ризиками та відділ внутрішньої
безпеки та контролю; скасовано: службу капітального будівництва та проектнокошторисний відділ та створено: відділ капітального будівництва; скасовано: службу
з інвестицій та операційної ефективності та створено: відділ інвестицій;
скасовано: відділ взаємодії з персоналом та створено: відділ соціальних питань;
скасовано: прес-Центр та створено: відділ внутрішніх комунікацій; перейменовано:
службу інформаційних технологій в Управління з інформаційних технологій, відділ
системи управління ресурсами підприємства в Відділ корпоративних інформаційних
систем, відділ супроводу комп'ютерних систем в Відділ інфраструктурних систем.
Наказом № 1242 від 17.12.2013 р. створено: відділ технічної діагностики
обладнання.
Усі структурні підрозділи (основні, допоміжні та непромислові цехи) товариства
розташовані у м. Авдіївка, Донецької області, проїзд Індустріальний,1.
ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" дочірніх підприємств, філій та представництв
не має. Товариство не має планів щодо відкриття дочірніх підприємств, філій,
представництв та ін. 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 2013 рiк на ПАТ "АКХЗ":
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить
3954 осiб.
- середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за
сумiсництвом, становить 4 особи;
- чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу,
становить 11 особи.
За 2013 рiк фонд оплати працi склав 234680.6 тис. грн. У порiвняннi з 2012
роком фонд оплати працi збiльшився на 3795,8 тис. грн. (У 2012 роцi фонд оплати
працi дорiвнював 230884,8 тис. грн.): у тому числi за рахунок збiльшення основної
заробiтної плати на 4298,4 тис. грн. та збiльшення iнших заохочувальних та
компенсаційних виплат на 2962,5 тис. грн. Додаткова заробітна плата зменшилась на
3465,1 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці у 2013 році в порівнянні з 2012
роком пов'язано зі зміною системи і підходу до преміювання без зменшення доходу в
2013 році, з виплатою додаткових премій за виконання ключових показників.
Система оплати працi на пiдприємствi.
Формується фонд оплати праці з урахуванням балансу робочого часу, графіків
роботи, діючих окладів, розміру доплат, надбавок, премій, чисельності персоналу,
визначених штатним розкладом підприємства.
Оплата праці робітникам ПАТ "АКХЗ" здійснюється по почасово-преміальній
багаторівневої окладної системі оплати праці, розробленої за методикою компанії
Нау Group, яка об'єднує сучасні методи управління персоналом та визначає вплив
посади на кінцевий результат роботи.
Закладено в основу багаторівневої системи оплати праці принцип визначення
вартості кожної модельної посади залежно від вкладу посади у досягнення мети
заводу.
Встановлені мінімальні гарантії системи оплати праці: рівень мінімального
окладу робітника у відповідності з галузевою угодою.
Оплата праці робітників здійснюється згідно Положенню "Про організацію та
оплату праці робітників структурних підрозділів" та у відповідності з окладами
модельних та керуючих посад:
базовий оклад робочих промислово-виробничого , непромислового
персоналу, керівників професіоналів, спеціалістів та технічних службовців
промислово-виробничого, непромислового персоналу, включаючи у себе гарантовану
грошову винагороду, яка виплачується робітнику за виконані їм роботи;
обов'язкові виплати для кожного структурного підрозділу - доплати к
окладу посади: за роботу у нічний та вечірній час, святкові та вихідні дні,
надурочний час, переробку графіку, шкідливі та тяжкі умови праці, суміщення
професій, рас ширення зони обслугу, роботу в газозахисній апаратурі та інші, які
передбачені законодавством України;

перемінна частина - виробнича премія, яка зависить від виконання
командного показника та індивідуальних показників підрозділів, дільниць/змін,
робітників, а також премія за виконання особо важливого завдання, інші додаткові
та одноразові премії, винагороди, одноразові виплати та інше.
Система заохочення управлiнського персоналу.
У Товариствi запроваджена система заохочення осiб управлiнського персоналу у
залежностi вiд результатiв дiяльностi. Так, генеральному директору ПАТ "АКХЗ" та
його заступникам прямого пiдпорядкування сплачується одноразове заохочення по
результатам роботи за рiк за виконання ефективних показникiв, згiдно "Полiтицi з
винагород спiвробiтникiв ТОВ "Метiнвест Холдинг".
Склад управлінського персоналу.
До складу управлінського персоналу Товариства включено такі посади:
Генеральний директор, головний інженер, директор з комерційних питань, директор з
якості, директор з охорони праці та промислової безпеки, начальник управління з
інформаційних технологій, директор з безпеки, директор з транспорту, директор з
персоналу та соціальних питань, директор по інвестиціям, фінансовий директор,
менеджер по регіональному розвитку, начальник відділу безперервного вдосконалення,
начальник юридичного відділу, фінансовий контролер,начальник відділу охорони
праці, начальник штабу громадянської оборони, начальник відділу інвестицій,
начальник відділу економічної безпеки та управління ризиками, начальник відділу
внутрішньої безпеки та контролю, начальник відділу управління системи якості,
заступник головного інженера з охорони навколишнього середовища, начальник
технічного відділу, заступник начальника технічного відділу, начальник проектнеконструкторського відділу, начальник виробничого відділу, заступник начальника
виробничого відділу, начальник відділу сировини, головний механік, заступник
головного механіка (по вуглепідготовчим та коксовим цехам), заступник головного
механіка (по хімічним цехам), начальник відділу технічного нагляду, заступник
начальника (з технічної експлуатації об'єктів технагляду), головний енергетик,
заступник головного енергетика (з енрегозберігаючих технологіям), заступник
головного енергетика (по ППР енергообладнання), заступник начальника юридичного
відділу, начальник відділу кадрів, начальник відділу соціальних питань, начальник
відділу внутрішніх комунікацій, начальник відділу навчання та розвитку персоналу,
начальник транспортного відділу, начальник відділу МТЗ, заступник начальника
відділу МТЗ (по закупівлі), начальник відділу закупівлі, начальник відділу збуту,
заступник начальника відділу збуту, начальник адміністративного відділу, начальник
відділу капітального будівництва, заступник начальника відділу капітального
будівництва, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник
податкового відділу, начальник відділу казначейства, начальник плановоекономічного відділу, начальник відділу організації праці та заробітної плати,
начальник відділу оформлення договорів, начальник відділу корпоративних
інформаційних систем, начальник відділу підтримки користувачів, начальник відділу
інфраструктурних систем, начальник вуглепідготовчого цеху №1, заступник начальника
вуглепідготовчого цеху №1 (по безперервному удосконаленню), заступник начальника
вуглепідготовчого цеху №1 (по вуглефабрики), начальник вуглепідготовчого цеху №2,
заступник начальника вуглепідготовчого цеху №2 (по безперервному удосконаленню),
начальник коксового цеху №1, заступник начальника коксового цеху №1 (по
безперервному удосконаленню), заступник начальника коксового цеху №1 (з
експлуатації), начальник коксового цеху №2, заступник начальника коксового цеху №2
(по безперервному удосконаленню), заступник начальника коксового цеху №2 (по
газовому господарству та обігріву), 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), начальник коксового цеху №4, заступник начальника
коксового цеху №4 (по безперервному удосконаленню), помічник начальника коксового
цеху №4 (по газовому господарству та обігріву), начальник пекокосового цеху,
заступник начальника пекококсового цеху (по безперервному удосконаленню),
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 сіркоочищення
№1, начальник відділення цеху сіркоочищення №1 (відповідального за безперервне
вдосконалення), начальник цеху сіркоочищення №2, заступник начальника цеху
сіркоочищення №2 (по безперервному вдосконаленню), начальник смолоперегінного
цеху, заступник начальника смолоперегінного цеху (по безперервному удосконаленню),
начальник ремонтно-механічного цеху, заступник начальника ремонтно-механічного
цеху, начальник спеціалізованого цеху по ремонту коксохімічного обладнання №1,
начальник спеціалізованого цеху по ремонту енергетичного обладнання, начальник
теплоелектроцентралі, заступник начальника теплоелектроцентралі (по безперервному
удосконаленню), начальник цеху водопостачання, заступник начальника цеху
водопостачання (по безперервному удосконаленню), начальник цеху автоматизації

технологічних процесів, начальник електроремонтного цеху, заступник начальника
електроремонтного цеху (по безперервному удосконаленню), начальник залізничного
цеху, заступник начальника залізничного цеху (по безперервному удосконаленню),
заступник начальника залізничного цеху, начальник автотранспортного цеху,
заступник начальника автотранспортного цеху (по безперервному удосконаленню),
заступник начальника автотранспортного цеху (по безпеки дорожнього руху),
начальник газорятувальної станції, заступник начальника газорятувальної станції,
начальник відділу технічного контролю, заступник начальника відділу технічного
контролю, начальник цеху благоустрою, начальник центральної заводської
лабораторії, заступник начальника центральної заводської лабораторії, начальник
спеціалізованої електротехнічної лабораторії, начальник спеціалізованої
лабораторії захисту водного та повітряного басейнів, головний метролог, начальник
цеху господарства складського, головний лікар медико-санітарної частини, заступник
головного лікаря медико-санітарної частини, начальник прес-центру.
Щодо кадрової політики 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.
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 розділ передбачає:
Продовження довгострокового групового договору страхування життя працівників
ПАТ "АКХЗ" із ЗАТ Українська страхова компанія "АСКА - ЖИТТЯ".
Оплату листів з тимчасової втрати працездатності виробляти згідно Закону
України "Про загальнодержавне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" № 2240 від
18.01.2001 року:
o за рахунок власних коштів підприємства - перші п'ять днів втрати працездатності;
o за рахунок коштів фонду соціального страхування - наступні дні хвороби.
Виплату працівникам при виході на пенсію одноразову допомогу в межах фінансових
можливостей в розмірі, передбаченому Положенням.
Здійснення за наявності коштів підприємства протягом року таких виплат:
- благодійної та матеріальної допомоги пенсіонерам , що не перебувають у трудових
відносинах з ПАТ " АКХЗ" ;
- матеріальної та благодійної допомоги воїнам - інтернаціоналістам, учасникам ВВВ
, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам та закріпленим
особам, складається і не перебувають у трудових відносинах з ПАТ " АКХЗ";
- одноразових заохочень до ювілейних та пам'ятних дат найбільш відзначилися
працівникам та трудовим колективам ПАТ " АКХЗ" на підставі подання керівника
структурного підрозділу та керівників підприємства;
Оплату праці працюючим в день професійного свята "День працівників
металургійної та гірничодобувної промисловості" (третя неділя липня) проводити за
рахунок коштів підприємства у подвійному розмірі згідно Галузевої угоди.
Також програмою передбачено:
Забезпечення за рахунок коштів підприємства фінансування витрат:
o на утримання медико-санітарної частини, яка знаходиться на балансі ПАТ "АКХЗ",
придбання лікувальних препаратів, медичної та побутової техніки та ін;
o на придбання путівок для лікування і відпочинку працівників заводу та членів їх
сімей у
пансіонаті "Сонячний берег".
Санаторні путівки (по мірі їх придбання) за рахунок коштів фонду соціального
страхування та коштів ПАТ "АКХЗ" видавати з оплатою від 20 до 30% їх вартості,
санаторні путівки матері і дитини - 15% вартості.

Забезпечення доставки працівників заводу та членів їх сімей до місця
оздоровлення, згідно надісланих заяв, за готівку.
Забезпечення автотранспортом дитячого оздоровчого центру, пансіонат "Сонячний
берег" в літній період для господарських потреб.
Сприяння створенню відповідних умов для проведення на підприємстві змагань з
масових видів спорту і забезпечувати участь працівників у міських, обласних та
інших спортивних змаганнях, зокрема, надавати їм час для підготовки до змагань із
збереженням середнього заробітку.
У дні проведення святкових заходів та урочистих подій, звільняються від
основних обов'язків працівники підприємства, що беруть участь в художній
самодіяльності із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
Забезпечення протягом року, за рахунок коштів підприємства, побутовим паливом (
з розрахунку 3-х тонн) наступні категорії працівників, що проживають в будинках з
пічним опаленням:
o пенсіонерів, які пішли на пенсію з ПАТ " АКХЗ";
o сім'ї працівників, які загинули або отримали каліцтво на ПАТ "АКХЗ";
o ветеранів Великої вітчизняної війни (учасників бойових дій);
o воїнів - інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
Навантаження та доставку побутового палива здійснюється автотранспортом ПАТ "АКХЗ"
за рахунок коштів підприємства.
Надання працівникам за рахунок коштів підприємства відпустку із збереженням
заробітної плати на термін до трьох календарних днів для:
- поховання близьких родичів (батька , матері , чоловіка, дружини , дітей , братів
, сестер);
Відпустка надається згідно з датою документального констатування смерті.
Надання працівникам за рахунок коштів підприємства додаткові дні відпочинку,
понад встановлені законодавством - відпустка із збереженням заробітної плати на
термін до трьох календарних днів для:
- одруження працівника.
Відпустка надається напередодні або на наступні дні після одруження працівника
за наявності заяви працівника та копії свідоцтва про шлюб.
Надання працівникам за рахунок коштів підприємства додаткові дні відпочинку,
понад встановлені законодавством, із збереженням заробітної плати:
- батькам при народженні дитини - 1 день.
Відпустка оформляється на день виписки дитини з лікарні з надання заяви
працівника та копії свідоцтва про народження дитини.
Оплата витрат на поховання померлих працівників (у тому числі від загального
захворювання або нещасного випадку в побуті), а також пенсіонерів, які пішли на
пенсію з ПАТ "АКХЗ".
Система премiювання.
Виплати премій - за виконання додаткових робіт, важливих та особливо важливих
робіт, здійснюються згідно з Положенням.
Умови, порядок, строки нарахування та виплати працівникам премій, а також їх
позбавлення, встановлюються відповідними Положеннями.
- за додаткові, достроково і якісно виконані роботи (пуско -налагоджувальні,
ремонтні, аварійні, дослідні, експериментальні та ін ), спрямовані на підвищення
техніко -економічних і якісних показників, огляди - конкурси, спартакіади та інші
заходи, а також роботи, не пов'язані з основною діяльністю проводити за рішенням
Генерального директора.
Здійснення виплат з Положень про додаткове преміювання за проведення конкурсу
професійної майстерності серед молоді підприємства, за подачу пропозицій,
спрямованих на підвищення операційної ефективності підприємства в рамках Системи
пропозицій, конкурсу на здобуття премії генерального директора в галузі охорони
праці та промислової безпеки, охорони навколишнього середовища, огляду - конкурсу
"Командир виробництва", конкурсів, що проводяться в рамках розвитку корпоративної
культури та соціальної політики, мотивації працівників до дотримання вимог з
охорони праці при виконанні робіт, спартакіад, робіт, не пов'язаних з основною
діяльністю за рішенням генерального директора та ін.
Зменшення розмірів премії згідно з наказами по заводу, працівникам:
- які вчинили розкрадання або несанкціонований винос (вивіз) товарна матеріальних цінностей без оформлення супровідних документів, прогули, порушення
виробничої і технологічної дисципліни;
- по яким було встановлено факт знаходження на території ПАТ " АКХЗ" в стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
- які порушили Правила внутрішнього трудового розпорядку ПАТ " АКХЗ" (за поданням
керівників структурних підрозділів, які встановили факт порушення).
Робота з молоддю.

Створені умови соціального становлення та розвитку молоді в усіх сферах
життєдіяльності заводу, дотримання та розширення прав і гарантій для молоді в
питаннях професійного зростання, гідного рівня заробітної плати, її духовного та
фізичного розвитку.
Надаються молодим працівникам одноразове заохочення відповідно до Положення:
o молодій сім'ї при першому вступі в шлюб;
o при народженні дитини в молодій сім'ї (працівники заводу);
o надаються особам, які були призвані на службу в Збройні сили України з ПАТ "
АКХЗ" і протягом трьох місяців після демобілізації повернулися на підприємство,
одноразову допомогу з обов'язковим відпрацюванням після надходження не менше 3- х
років, з поверненням виплаченої суми в повному розмірі у разі дострокового
звільнення за власним бажанням або внаслідок порушень Правил внутрішнього
трудового розпорядку.
Сформовано з числа молодих робітників резерв на заміщення керівників усіх
рівнів і проводиться цілеспрямоване навчання молоді, що увійшла до складу резерву
на заміщення.
Сприяння просуванню молоді на висококваліфіковану роботу, керівні та
відповідальні посади, для чого щорічно оновлювати кадровий резерв керівників і
фахівців.
При надходженні на роботу молодого спеціаліста або робітника, закріплюються за
ними наставників з числа досвідчених кваліфікованих спеціалістів і робітників, для
стажування і становлення молодого працівника в трудовому колективі.
Сприяння розвитку творчих здібностей молоді в різних сферах самодіяльної
творчості.
Проводяться зустрічі керівників та ветеранів підприємства з молодими фахівцями.
Приймання для проходження практики студентів, які навчаються в освітніх
установах усіх рівнів акредитації та з якими укладені довгострокові договори:
o дітей працівників ПАТ " АКХЗ" ;
o дітей пенсіонерів, які пішли на пенсію з ПАТ " АКХЗ" ;
o дітей, чиї батьки загинули або отримали каліцтво на ПАТ "АКХЗ ".
Виділяються кошти для участі ініціативної молоді в науково - технічних
конференціях, конкурсах на підприємстві і за його межами, для заохочення учасників
конкурсів професійної майстерності, по раціоналізаторської і винахідницької
роботи, а також учасників культурно - спортивних заходів.
У 2013 роцi пройшли пiдготовку (перепiдготовку) та пiдвищення квалiфiкацiї 2 093
робочих та 3 193 керiвникiв, професiоналiв, спецiалiстiв.
По питанням охорони працi пройшли навчання 615 робочих та 1 128 робiтникiв з
числа керiвникiв, професiоналiв та 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
Підприємство належіть до об'єднань підприємств:
Промислово-фінансовий консорціум "Інвестиційно-металургійний союз" (вул.
Паньківська, 11, м. Київ, 01033)
Опис діяльності об'єднання: Інвестування промислового і банківського капіталу у
корпоративні права та виробничу діяльність промислових підприємств металургійної і
гірничо-металургійної галузі та отримання прибутку від цієї діяльності. Здійснення
інвестиційної діяльності у формах, що відповідають законодавству України,
здійснення операцій, пов'язаних з формуванням інвестиційних ресурсів, придбанням
корпоративних прав (акцій, часток, паїв), придбання майна для внесення в об'єкти
інвестиційної діяльності в майновій формі, внесення інвестицій згідно з метою
створення Консорціуму.
Функції емітента у об'єднанні: ПАТ "АКХЗ" приймає участь у управлінні справами
Консорціуму, у розподілені прибутку Консорціуму, отриманні інформації про
діяльність Консорціуму; виконує рішення Загальних зборів учасників Консорціуму.
Термін участі емітента і об'єднанні: ПАТ "АКХЗ" є учасником Консорціуму з 2004
року та планує бути учасником на протязі строку його існування.
Позиції емітента у структурі об'єднання: ПАТ "АКХЗ" є членом Консорціуму, у
зв'язку з чим приймає участь у управлінні справами Консорціуму в порядку, що
встановлений його статутом; вносить внески до статутного фонду (капіталу)
Консорціуму відповідно до статуту та рішень Загальних зборів учасників.
- частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності) - ПАТ "АКХЗ" не відомо;
- права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи):
Права: приймати участь в управлінні справами Консорціуму в порядку, встановленому
Статутом; одержувати інформацію про діяльність Консорціуму (на вимогу учасника
Консорціум зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіт про

діяльність, протоколи Загальних зборів учасників); вийти зі складу Консорціуму або
здійснити відчуження своєї частки іншим особам; брати участь у розподілі прибутків
Консорціуму та отримувати їх частку (дивіденди) та інші права, передбачені
Статутом Консорціуму та діючим законодавством України.
Обов`язки: додержуватися статуту Консорціуму; виконувати рішення Загальних зборів
учасників, прийняті згідно з його компетенцією; вносити внески до Статутного
(складеного) капіталу Консорціуму в розмірах, порядку, способами, передбаченнии
Статутом та Загальними зборами учасників; не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність Консорціуму; нести інші обов'язки, якщо це
передбачено актами законодавства України та Статутом Консорціума.
УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "УКРКОКС" (майдан Леніна, 1, м.
Дніпропетровськ, 49000)
Опис діяльності об'єднання: Асоціація є об'єднання наукових та промислових
інтересів учасників Асоціації для досягнення високої ефективності їхньої
діяльності. Діяльність Асоціації включає координацію науково-технічної,
господарської діяльності членів Асоціації, без права втручання у їхню виробничу та
комерційну діяльність та прийняття керуючих рішень. Основними функціями Асоціації
є: розробка та реалізація програм перспективного розвитку коксохімічної
промисловості на основі формування наукових прогнозів та розробка пріоритетних
напрямків науково-технічного прогресу, розробка та затвердження галузевої
нормативно-технічної документації (стандарти, регламенти та інше), організація
робіт по стандартизації та сертифікації продукції коксохімічної промисловості,
підготовка пропозиції по формуванню та реалізації державної, митної, цінової та
антимонопольної політики відповідно до підприємств коксохімічної промисловості,
розробка, узгодження з відповідними інстанціями та затвердження галузевих норм і
нормативів витрат паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, координація
вуглезабезпечення та ін.
Функції емітента у об'єднанні: представництво інтересів членів Асоціації в органах
законодавчої, виконавчої і судової влади, а також в органах місцевого
самоврядування, яке направлене на створення найбільш сприятливих умов діяльності
як самих членів, так і Асоціації в цілому, участь в юридичному забезпечені
реалізації та захисту права власності членів Асоціації; ПАТ "АКХЗ" планує буди
учасником Асоціації на протязі строку її існування.
Термін участі емітента і об'єднанні: ПАТ "АКХЗ" планує бути учасником на протязі
строку його існування.
Позиції емітента у структурі об'єднання: права та обов'язки емітента як учасника
об'єднання (групи): брати участь в керівництві справами Асоціації при прийнятті
рішень, зв'язаних з діяльністю Асоціації; добровільно вийти з Асоціації на умовах
і в порядку, визначенних статутом Асоціації; бути учасником інших об`єднань,
підприємств, якщо законом не встановлено інше; одержувати без Асоціації у
встановленому порядку інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; вирішувати
будь-які питання діяльності Асоціації, в використанні прав та виконанні
обов'язків.

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
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2013 році на ПАТ "АКХЗ" не відбувалося таких подій, як злиття, поділ,
приєднання, перетворення, виділу. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації збоку
третіх осіб товариству не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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;
Інформація про основні види продукції Товариства, залежність від сезонних змін.
ПАТ "АКХЗ" є одним з найбільших коксохімічних підприємств у Європі.
Перелік основних видів продукції, яка виробляється заводом, включає близько 30
найменувань, а саме:
кокс доменний,
горішок коксовий,
коксовий дріб'язок,
пекококсовий дріб'язок,
кокс пековий електродний,
сульфат амонію коксохімічного виробництва,
бензол сирий кам'яновугільний,
полімери бензольних відділень,
в'яжуче із смоли уловлювання (безсатураторного процесу),
смолка кисла для дорожнього будівництва,
феноляти,
сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю (антраценова
фракція),
сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю (пекові дистиляти),
масло фенольне кам'яновугільне,
масло кам'яновугільне поглинальне,
фракція нафталінова,
масло легке кам'яновугільне,
смола кам'яновугільна,
пек кам'яновугільний електродний,
пек кам'яновугільний,
сировина коксохімічна для виробництва високоструктурного технічного вуглецю,
масло кам'яновугільне легкосереднє,
кислота сірчана технічна,
шихта збагачена,
розчин вакуум-карбонатної сіркоочищення відпрацьований,
фуси кам'яновугільні,
суміш смол та масел механічної очистки стічних вод коксохімічного
виробництва,
газ коксовий очищений,
кисень газоподібний технічний
шлам коксовий.
Основним призначенням заводу є виробництво доменного коксу, що складає 82.175%
обсягу усієї виробничої потужності.
Обсяг виробництва коксу доменного у 2013 році складає 3311,7 тис. тн.сух.ваги.
Обсяг виробництва коксу доменного в вартісному виразі за 2013 рік складає 6008331 тис. грн. без ПДВ.
Средньореалізаційні ціни по основному виду продукції - 1813,23
грн./тн.сух.ваги.
Сума виручки по коксу доменному в 2013 році становить 6000512 тис. грн. без
ПДВ.
Загальна сума експорту складає 7344834,96 тис. грн.
Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 10,058%
Кокс доменний, коксовий горішок, дрібниця коксова виробляються в коксових
цехах заводу. Призначення цехів: виробництво з вугільної шихти коксу та хімічних
продуктів коксування встановленої якості.

В склад цехів входять коксові батареї, установки сухого гасіння коксу,
установки мокрого гасіння коксу, коксосортування.
Сировиною виступає - вугільна шихта. Склад вугільної шихти формується шляхом
змішування відповідних марок кам'яного вугілля, придатних для коксування.
Сировина, що надходить - рядовий і збагачене вугілля шахт і збагачувальних фабрик.
Технологія: Коксування вугільної шихти здійснюється в камерах коксування
коксових батарей при заданих температурах без доступу повітря. Технологічний
процес виробництва закінчується видачею коксового пирога, його гасінням (мокрим
або сухим способом) і процесом розсіву на класи. Весь, що надійшов на на
сортування кокс ділиться на три класи:
- Більше 25 мм - кокс доменний;
- 10-25 мм - горішок коксовий;
- 0-10 мм - дрібниця коксова.
Кокс є кусковий пористий матеріал чорного кольору. Транспортується насипом в
залізничних вагонах.
Вироблена продукція відповідає вимогам наступної НД:
- Кокс доменний - ТУ У 322-00190443-114-96 зі зм.1-4, ТУ У 19.1-00190443-065:2012
зі зм.1-2;
- Горішок коксовий - ТУ У 19.1-00190443-120:2012 з ПИ;
- Дрібниця коксова - ТУ У 23.1-00190443-011:2011 зі зм.1.
Пек кам'яновугільний електродний (гранульований, рідкий) виробляється в
пекококсовому цеху заводу.
Призначення цеху: виробництво пеку кам'яновугільного електродного. Це сировина
для електродної промисловості.
До складу цеху входять: пекопідготовка, два гранулятора пеку.
Сировина: середньотемпературний пек Смолоперегінного цеху заводу.
Технологія: середньотемпературний пек піддається термоокислювальній обробці в
кубах-реакторах цеху. Виводиться з другого по ходу пеку реактора з температурою
340-365 градусів С в пекоприймач електродного пеку, потім пек насосом подається в
напірний бак, де відбувається його накопичення і охолодження до рівня температур
200-225 градусів С, необхідних для подачі на грануляційну установку "РОТОФОРМ ". У
грануляційної установці пек через розподільну планку надходить у обертову
перфоровану трубу, з якої набризкується краплями на сталеву стрічку, охолоджувану
знизу технічною водою. Охолоджені гранули зіскоблюються в ковшовий елеватор, яким
транспортуються в приймальний бункер. З бункера гранули завантажуються в мішки
типу "Біг-Бег".
Пек кам'яновугільний електродний гранульований - це гранули чорного кольору.
Транспортується в мішках типу "Біг-Бег".
Вироблена продукція відповідає вимогам ГОСТ 10200-83 зі зм.1-3.
Кокс пековий електродний, пекококсовий дріб'язок виробляється в пекококсовому
цеху заводу.
Призначення цеху: виробництво пекового коксу, пеку кам'яновугільного
електродного - сировини для електродної промисловості.
До складу цеху входять: пекопідготовка, пекококсові печі, відділення
конденсації пекового газу.
Сировина: середньотемпературний пек смолоперегінного цеху заводу.
Технологія: середньотемпературний пек піддається термоокисленій обробці в
кубах-реакторах цеху для отримання високотемпературного пеку з температурою
розм'якшення близько 145 градусів С, який потім піддається коксуванню в
пекококсових печах при заданих температурах без доступу повітря. По закінченні
процесу коксування пековий кокс охолоджується мокрим способом і сортується на два
класи: кокс пековий електродний (КПЕ) і пекококсовий дріб'язок (ПКД).
Кокс пековий електродний є кусковий пористий матеріал сірого кольору.
Транспортується насипом в залізничних вагонах.
Вироблена продукція відповідає вимогам наступної НД: кокс пековий електродний
- ДСТУ 4389:2005 / ГОСТ 3213-2006; пекококсовий дріб'язок - ТУ У 322-00190443-14797 зі зм. 1-3.
Кам'яновугільні масла виробляються в Смолоперегінному цеху заводу.
Призначення цеху: для переробки кам'яновугільної смоли шляхом ректифікації її
на 2-х одноколонних агрегатах, з наступним доведенням отриманих фракцій до готової
продукції.
Склад цеху: відділення ректифікації смоли з 2 ректифікаційними колонами, склад
смоли, склад олив.
Сировина: кам'яновугільна смола, отримана при коксуванні вугільної шихти,
привозна смола.
Технологія: зневоднена кам'яновугільна смола піддається процесу ректифікації
на 2-х одноколонних агрегатах з одержанням таких фракцій: легка, фенольна,
поглинальна, нафталінова, антраценова, пек. Отримання товарних видів продукції

здійснюється шляхом змішування деяких з вищевказаних фракцій, що пройшли очищення,
в пропорціях, передбачених технологічним регламентом. При очищенні фракцій від
фенолів лугом утворюються феноляти.
Кам'яновугільні масла являють собою рідини коричневого кольору.
Транспортуються наливом у залізничних цистернах.
Якість вироблюваної продукції відповідає наступній НД: сировина коксохімічна
для виробництва високоструктурного технічного вуглецю - ТУ У 322-00190443-060-96
зі зм.1-3; масло кам'яновугільне поглинальне - ТУУ 322-00190443-117-97 зі зм.5;
сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю - ГОСТ 11126-88 зі зм.13; масло легкосереднє - ТУ У 322-00190443-135-97 зі зм.1-2; масло фенольне
кам'яновугільне - ТУ У 322-00190443-127-96 зі зм.5; масло кам'яновугільне легке ТУ У 322-00190443-012-97 зі зм.1-3.
Бензол сирий кам'яновугільний виробляється цехами уловлювання № 1 і
сіркоочищення № 2 заводу.
Склад цехів: Виробництво складаються з наступних відділень: конденсації,
первинного охолодження газу, сульфатного, аміачного, бензольного (цех уловлювання
№ 1); очищення коксового газу від сірководню та бензолу, сірчанокислотного,
дистиляції бензолу (цех сіркоочищення № 2).
Сировина: коксовий газ, отриманий при коксуванні вугільної шихти в коксових
печах.
Технологія: охолоджений і очищений від смоли коксовий газ проходить скрубери,
де відбувається уловлювання бензольних вуглеводнів поглинальним маслом. Це масло
піддається дистиляції з отриманням готового продукту - бензолу сирого.
Бензол сирий є прозора рідина жовтуватого кольору. Відвантажується наливом у
залізничних цистернах.
Вироблена продукція відповідає ТУ У 24.1-00190443-003-2003 зі зм.1-2.
Амоній сульфат виробляється цехами уловлювання № 1 і № 2 заводу.
Призначення цехів: Охолодження коксового газу та очищення його від смоли, аміаку,
бензольних вуглеводнів (цех уловлювання № 1); охолодження коксового газу та
очищення його від смоли, аміаку, фенолів (цех уловлювання №2) з отриманням готових
продуктів: амонію сульфату, бензолу сирого кам'яновугільного, фенолятів.
Технологія: Охолоджений і очищений від смоли коксовий газ проходить через
абсорбери, де відбувається уловлювання аміаку технічної сірчаної кислотою.
Отриманий розчин сульфату амонію піддається упарюванню і кристалізації з
отриманням готового продукту - амонію сульфату.
Амонію сульфат є кристалічний порошок білого кольору. Відвантажується навалом
у залізничних вагонах.
Сірчана кислота (технічна) виробляється цехами сіркоочищення №№ 1,2.
Технологія:. Виробляється шляхом спалювання сірководню, уловленого содовим
розчином з коксового газу і подальшого окислення сірчистого ангідриду до сірчаного
ангідриду на ванадієвому каталізаторі з подальшою його гідратацією.
Вироблена продукція відповідає ТУ У 24.1-00190443-67:2007 зі зм.1.
Феноляти виробляються Смолоперегінним цехом і цехом Уловлювання № 2.
Технологія: У Смолоперегінному цеху феноляти натрію виходять шляхом вилучення
фенолів з поглинаючої і фенольної фракцій кам'яновугільної смоли розчином їдкого
натру, а в цеху Уловлювання № 2 феноляти натрію виходять в результаті
знефенолювання аміачної води паровим методом з наступним поглинанням фенолів з
пара розчином їдкого натру.
Технологія виробництва основної продукції ПАТ "АКХЗ" не має залежності від
сезонних змін. Оскільки основними споживачами продукції Товариства є підприємства
металургійної промисловості та інші коксохімічні підприємства, технологія яких не
залежить від сезонних змін, то Товариство не відчуває коливань у її збуті у
залежності від пори року.

Гарантії на продану продукцію.
На кожну партію товару надається сертифікат якості.
На ПАТ "АКХЗ" діє система управління якістю відповідно до стандарту ISO
9001:2008
Перспективність виробництва окремих товарів.
Основним недоліком продукції є недостатня стабільність якісних характеристик
та невисокі показники гарячої міцності та реакційної спроможності із-за вказаної
проблеми вугільної сировини, що надходить.
Перевага полягає в тому, що близько 60% коксу ПАТ "АКХЗ" гаситься в установках
сухого гасіння коксу, а такий кокс підвищує ефективність доменного виробництва.
Відповідно, перспективним є коксова продукція, виготовлена з вугільної
сировини з альтернативних джерел (в т.ч. країн далекого зарубіжжя), що дозволяють

підвищити показники гарячої міцності і реакційної здатності. Також, перспективним
можна вважати виробництво продукції глибокої переробки кам'яновугільної смоли та
збільшення виробництва електроенергії на основі більш ефективної утилізації тепла
коксування.
Ринки збуту.
Основними ринками збуту є металургійна і коксохімічна промисловість України,
кольорова металургія Росії, промисловість країн далекого зарубіжжя.
Так, кокс доменний, коксовий дріб'язок, коксовий горішок, бензол сирий
кам'яновугільний, сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю
(дистиляти пекові), сировина коксохімічна для виробництва високоструктурного
технічного вуглецю, в основному реалізується на території України для потреб
металургійної промисловості. Коксовий горішок експортується для промисловості
країн ближнього та дальнього зарубіжжя до Грузії, Бельгії, Індії, Туреччини,
Гонконгу, Росії. Коксовий дріб'язок реалізується як на внутрішньому ринку, так і
експортується для промисловості країн далекого зарубіжжя та країн СНД, а саме до:
Молдові, Росії, Індії, Бельгії. Ринком збуту сульфату амонію є підприємства
агропромислового комплексу країни далекого зарубіжжя: Туреччини, Єгипту, Польщі,
Сербії, Бразилії.
Підприємства коксохімічної промисловості далекого зарубіжжя є споживачами
сирого бензолу у Чехії та Польщі.
Ринком збуту коксу пекового електродного є Росія, а пеку кам'яновугільного
електродного - Єгипет, Росія, Індія, Казахстан.
Основними клієнтами Товариства є:
Кокс доменний
внутрішній ринок ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча",
ПАТ "Єнакіївський металургійний завод",
ПАТ "Металургійний комбінат " Азовсталь"
горішок коксовий
внутрішній ринок ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" ,
ПАТ "Запорізький завод феросплавів"
ПАТ " Стахановський завод феросплавів"
ПАТ "Єнакіївський металургійний завод"
експорт: Грузія , Бельгія , Індія , Туреччина , Гонконг , Росія
Коксовий дріб'язок
внутрішній ринок ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча " ,
ПАТ "Єнакіївський металургійний завод",
експорт Молдова , Росія , Індія , Бельгія
Амонію сульфат коксохімічного виробництва
експорт Туреччина , Єгипет , Польща , Сербія , Бразилія
Бензол сирий кам'яновугільний
внутрішній ринок ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"
ТОВ НВП " Зоря"
експорт Чехія , Польща
Сировина коксохімічне для виробництва технічного вуглецю ( дистиляти пекові)
внутрішній ринок ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю "
Сировина коксохімічне для виробництва високоструктурний технічного вуглецю
внутрішній ринок ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю "
експорт Росія , Чехія
Кокс пековий електродний
експорт Росія
Пек кам'яновугільний електродний
експорт Єгипет , Індія , Казахстан , Росія
Про канали збуту та методи продажу.
Збут продукції Товариства в основному здійснюється за договорами
(контрактами) купівлі-продажу, переважно на умовах довгострокових поставок. При
цьому Товариство здійснює збут шляхом прямих продаж, а також із залученням
посередників.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін.
Основною сировиною для виробництва продукції заводу являються вугiльнi
концентрати та вугілля рядове, якi надходять до вуглепiдготовчого цеху, де з
різних марок компонується шихта для завантаження до коксових батарей коксових
цехів.
Придбання вугілля та вугільних концентратів у 2013 році здійснювалося за
прямими договорами купівлі-продажу з підприємствами постачальниками резидентами
України та нерезидентами України.
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" в 2013 році здійснював закупівлю вугільної
сировини:

1)
українських виробників від ТОВ "Метинвест Холдинг", ПАТ "Краснодонвугілля",
ПАТ "ММК им.Ильича",Steel Trading Solution
2)
імпортне вугілля (Росія, Якутія) от Annabelle Limited, Gunvor Singapore Pte
Ltd,
ВАТ "Воркутавугілля", Sigma trade limited s de rl, Мetinvest International SA,
ТОВ "Метинвест Холдинг", ТОВ "Метинвест Евразия"
3) американське вугілля (США) - Мetinvest International SA.
Вантажовідправниками українського вугілля були 5 шахт і 12 збагачувальних фабрик
(Донецький, Львівський вугільний басейн, Краснодонвугілля). Вантажовідправниками
імпортного вугілля були 7 шахт і 19 збагачувальних фабрик (Коваль, Печорський,
Якутський вугільні басейни, США).
Постачання українського вугілля доступніші і економно вигідніші, чим імпортні,
оскільки доставка пов'язана з віддаленістю більше 2тыс.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.
Ціни на українське вугілля та вугільні концентрати на протязі року коливались
у межах: на рядове вугілля від 405,43 до 541,68 грн. за тонну; на концентрат від
750,00 до 1598,00 грн. за тонну. А коливання ціни на імпортне вугілля та
концентрати на протязі року складає: на рядове вугілля від 79 до 112 дол.США; на
концентрат від 108 до 200 дол.США за тонну. Ціни на імпортне вугілля та
концентрати поступово збільшувались протягом 2013 року. Також можна проглянути
збільшення ціни на українське вугілля та концентрати.
Основними постачальниками Товариства у 2013 році є:
Концентратів:
ТОВ "Метінвест Холдинг", де вантажовідправники є: ЦЗФ Селідівська, ЦХФ
Комсомольська, ЦЗФ Узловська, ЦЗФ Калінінська, ш/у Покровське;
ПАТ ЦЗФ "Колосниківська", де вантажовідправниками є: ЦЗФ Колосниківська;
ПАТ "Краснодонвугілля", де вантажовідправниками є: ГЗФ Самсонівська, ЦЗФ
Дуванська, ЦЗФ Колосниківська;
ПАТ "ММК ім. Ілліча", де вантажовідправники є: ЦЗФ Київська;
Steel Trading, де вантажовідправники є: ЦЗФ Київська;
Sigma Trade Limited s de rl, де вантажовідправники є: ТОВ ЗФ
"Прокоп`ївська";
Metinvest International SA, де вантажовідправники є: ш. Картер Poar, ш.
Велмор, ш. Покахонтас, ш/у Талдинське Південне, ПАО ОВК "Южкузбассуголь (ш.
Кушеяківська), ВР "Юньягинский", ТОВ "Прокоп`ївськвугілля".
Рядового вугілля:
ПАТ "Краснодонвугілля", де вантажовідправниками є: ш. Самсонівська, ш.
Баракова, ш. Суходольське Східне,
Sigma Trade Limited s de rl, де вантажовідправники є: ш/у Талдинське
Південне";
Annabelle Limited, де вантажовідправники є: ш/у Талдинське Південне;
ВАТ "Воркутавугілл", де вантажовідправники є: ВР "Юньягинский".
Основними постачальниками хімічної сировини, які займають більш 10
відсотків в загальному обсягу постачання в 2013 році є:
ТОВ фірма "Торгсервіс" - кислота сірчана;
ТОВ "Метінвест Холдинг" - смола кам'яновугільна.
-

Вантажовідправниками смоли кам'яновугільної є:
ПАТ "Алчевськкокс", ПАТ МК "Азовсталь"

-

Вантажовідправниками кислоти сірчаної технічної є:
ДП "Схід ГЗК"
ПРАТ "Кримський Титан"
ТОВ "Перше хімічне об`єднання".

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність Товариство.
Розвиток коксохімічної галузі напряму пов'язаний з розвитком металургійного
виробництва та повністю залежить від попиту та безперервної роботи металургійних
заводів. Попит на метал стимулює попит на кокс. Погіршення макроекономічної
ситуації призвело до стрімкого скорочення обсягів споживання металопродукції,
що виробляється на заводах України.
У минулому році в країні було випущено близько 17,6 млн тонн коксу валового 6%
вологості . За попередніми прогнозами галузевої асоціації, в 2014-м виробництво
металургійного коксу в Україні збережеться на цьому ж рівні.
Українські коксохімічні заводи (КХЗ) в 2013 році скоротили виробництво
металургійного коксу 6%-й вологості на 7,1% в порівнянні з 2012 роком - до 17,596

млн. тонн. Повідомили в об'єднанні "Укркокс" що, в грудні минулого року українське
виробництво коксу склало 1,453 млн. тонн.
В даний час частка імпортного вугілля становить 37,5% всього обсягу споживаних
країною коксівного вугілля. Раніше частка імпортного вугілля в загальному обсязі
забезпечення вугіллям українських КХЗ досягала 36-40%.
Україна традиційно імпортує близько 9 млн тонн концентрату коксівного вугілля,
в основному з РФ.
Ціни знизилися у минулому році, та очікується подальше зниження цін на
металопродукцію (від 5 до 10%).
У ЄС металургійні потужності завантажені не більше ніж на 70%, відповідно, ринок
перенасичений продукцією. Також очікується зниження темпів росту виробництва сталі
у Китаї до 3,1%.
Основними споживачами коксу - є металургійні підприємства.
Продукція галузі не має сезонного характеру.
Рівень впровадження нових технологій і товарів в коксохімічній галузі не надто
високий, і, в основному, визначається розвитком АСУТП окремих технологічних
агрегатів та цехів, побудовою виробничих інформаційних мереж підприємств, які
використовуються для планування і управління виробничими ресурсами. Здійснюється
будівництво та реконструкція окремих установок та агрегатів.
Специфічним для галузі є проблема очищення стічних вод, що утворюються в
результаті контакту води із коксовим газом, кам'яновугільною смолою та продуктами
її переробки, очищення повітря від викидів газів, вугільного та коксового пилу, що
результатом технологічних процесів коксохімічного виробництва.
ПАТ "АКХЗ" входить у десятку ведучих підприємств галузі та продовжує схоронять
лідируючи позиції в коксохімічній галузі.
На галузь має вплив такі урядові чи контролюючи органи як: Міністерство
промислової політики України, Державна служба гірничого нагляду та промислової
безпеки України, Державна екологічна інспекція України, Антимонопольний комітет
України.
Основними конкурентами товариства за об'ємом виробництва та якістю продукції є:
Публічне акціонерне товариство " Євраз Дніпродзержинський коксохімічний
завод";
Публічне акціонерне товариство "Алчевскькокс";
Публічне акціонерне товариство "Арселорміттал Кривий Ріг"
Ризики у діяльності Товариства.
Виробнича діяльність товариства пов'язана з ризиками настання технологічних
аварій та зупинок обладнання внаслідок "людського" фактору або порушень у веденні
технологічних процесів. З метою попередження впливу цих ризиків на діяльність
товариства здійснюється діагностика стану обладнання та розроблена система
планово-попереджувальних ремонтів.

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 підприємства є ресурси, що їм контролюються внаслідок минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе к отриманню економічних вигод у
майбутньому, а саме : основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестиції,
запаси, дебіторська заборгованість та інші.
Основні засоби - матерiальнi активи, якi підприємство використовує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
За останні п'ять років первісна вартість, основних засобів, що надійшли на
підприємство, склала 649824тис.грн. (по роках у тис.грн.: 2009р.- 124093, 2010р.91757, 2011р.- 134656, 2012 р. - 262032 , 2013р. - 37286).
За останні п'ять років з балансу Товариства списано остаточну вартість об'єктів
основних засобів у сумі 4640 тис.грн.: 2009р. - 1654, 2010р. - 1829, 2011р.-1030,
2012р.-79, 2013р. -48
Нематеріальні активи - немонетарні акти, які не мають матеріальної форми, можуть
бути iдентифiковані та утримуються підприємством з метою використання протягом
періоду більше одного року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цілях чи
надання в оренду іншим особам.

Основними надходженнями об'єктів нематеріальних активів за період з 2009р. по
2013р. були надходження програмних продуктів, прав на здійснення певних видів
господарської діяльності та ін.).
Первісна вартість нематеріальних активів, що надійшли, є: у 2009 р. -3185
тис.грн., у 2010р. - 7170 тис.грн., у 2011 р.- 558 тис.грн., у 2012 р. - 3031
тис.грн., у 2013р. - 7919 тис.грн. Разом - 21863 тис.грн.
Залишкова вартість нематеріальних активів, що вибували з 2009 року по 2013 рік,
становить 74тис.грн., а саме: у 2010 році - 9 тис.грн., у 2011 році - 10 тис.грн.,
у 2012р. - 41 тис.грн., у 2013р. - 14 тис.грн.
Запаси - активи, якi утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської дiяльностi; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. За
останні п'ять років запаси використовувалися для звичайної діяльності Товариства:
перероблялись під час виробництва продукції, використовувались для будівництва та
ремонтів основних засобів, реалізовувались покупцям та ін. За останні 5 років
(2009-2013) сума списань запасів до складу непродуктивних витрат склала
38133тис.грн.
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебiторiв підприємству на певну
дату. Вона може бути довгостроковою (не буде погашена після дванадцяти мiсяцiв з
дати балансу) та поточною (буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати
балансу).
За останні п'ять років товариством було списано дебіторської заборгованості за
товари, роботи, послуги внаслідок того, що минув строку позовної давності, на
загальну суму 9 581 тис.грн (по роках у тис.грн.: 2009р. - 29, 2010 р.- 166,
2011 р.- 37, 2012р.- 217, 2013р. - "-"9 132). Ця заборгованість визнана
безнадійною.
У складі активів Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції у
дочірні та асоційовані компанії. Такі фінансові інвестиції утримуються з метою
збільшення прибутку (відсотки, дивіденди, тощо), збільшення вартості капіталу або
інших вигод для товариства. За останні п'ять років було придбано фінансових
інвестицій первісною вартістю 2293449 тис.грн. та вибуло фінансових інвестицій
вартістю 2605010 тис.грн.

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 "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Постачальник) 07.12.2007 р. укладено договір № ДУК
01/07-19р/34/08Ос на покупку вугільної продукції, де сума за 2013 рік складає 1298890,2 тис. грн. Ціна зазначена в специфікаціях Постачальника.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Постачальник) 19.12.2011 р. укладено договір № 05/12004 на покупку хімічної продукції, де сума за 2013 рік складає - 34345,1 тис. грн.
Ціна зазначена в специфікаціях Постачальника.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Покупець) 31.12.2013 р. укладено договір № МД/06/13-П3
на продаж коксової продукції, де сума за 2013 рік складає - 7158303,3 тис. грн.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Замовник) 08.08.2013 р. укладено договір № 01-13 BRK на
послуги митного декларування, де сума за 2013 рік складає - 4,8 тис. грн. Ціна
зазначена в специфікаціях.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Покупець) 04.01.2012 р. укладено договір № 10/12Сб на
продаж продукції, де сума за 2013 рік складає - 26007,4 тис. грн.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Покупець) 12.02.2013 р. укладено договір № 159/13 Сб на
продаж коксохімічної продукції, де сума за 2013 рік складає - 556,9 тис. грн.
З ПАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ" (Постачальник) 28.09.2012 р. укладено договір № 709-У/0912КУО/780/12Ос на покупку вугільної продукції, де сума за 2013 рік складає 1189060,5 тис. грн. Ціна зазначена в специфікаціях Постачальника.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Повірений) 20.11.2012 р. укладено договір - доручення №
20016, де сума за 2013 рік складає - 36,0 тис. грн.
З ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Постачальник) 15.09.2006 р. укладено договір № Дук02/06-131-р, де сума за 2013 рік складає - 793,9 тис. грн.

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 засобів товариства розташована у м. Авдіївка Донецької
області. Об'єкти, які надаються товариством в оренду знаходяться: на Азовському
узбережжі - база відпочинку, у Ясинуватському районі Донецької області оздоровчий центр для дітей.
До складу Авдіївського коксохімічного заводу входить 12 основних і 18
допоміжних цехів та обслуговуючих структурних підрозділів.
Вугільну шихту для коксування на АКХЗ виробляють два вуглепідготовчих цехи
(ВПЦ №1,2).
До складу вуглепідготовчого цеху №1 входить вуглезбагачувальна фабрика
проектною потужністю 6,4 млн.тон, де рядове вугілля збагачується до необхідних
для коксування параметрів.
Вперше в Україні на АКХЗ були споруджені закриті склади вугілля, що
складаються з 32 і 36 силосів обсягом по 2,5 тис. тон кожен (окрім силосів №1, 2
ВПЦ №1 - обсягом 2,2 тис. тонн). Використання автоматичних дозаторів дозволило
використовувати склади як відділення дозувань для складання шихти. Для
полегшення і прискорення розвантаження вугілля з вагонів у зимовий час працюють
три гаражі розморожування.
Випуск коксу на АКХЗ забезпечують 8 коксових батарей (одна коксова батарея № 4
знаходиться у стадії реконструкції) у складі чотирьох коксових цехів загальною
проектною потужністю 6,18 млн. тонн коксу валового 6% вологості на рік.
Коксові цехи обладнані установками сухого (УСГК) і мокрого гасіння коксу
(окрім коксового цеху №4, де застосовується в роботі лише УСГК). Гасіння коксу за
допомогою інертного газу (сухий метод) є прогресивною екологічною
технологією, і АКХЗ є першим і одним з двох коксохімічних підприємств України,
на якому вона застосовується.
Шість цехів АКХЗ забезпечують виробництво хімічної продукції з
кам'яновугільної смоли і коксового газу, які виділяються при коксуванні
вугільної шихти. Це два цехи уловлювання хімічних продуктів, два цехи
сіркоочищення (очищення коксового газу від сірководня), а також смолопереробний і
пекококсовий цехи.
Очищений коксовий газ (після витягування з нього ряду хімічних речовин в
хімічних цехах заводу) використовується для обігріву коксових батарей, на
теплоелектроцентралі (ТЕЦ) для виробництва електроенергії, тепла і технологічної
пари на виробничі потреби заводу, а також ряд дрібніших споживачів. Для
виробництва
пари та електроенергії на АКХЗ використовується також теплова
енергія розжареного коксу, яка утилізувалася на установках сухого гасіння коксу
(УСГК).
Потужності ТЕЦ дозволяють забезпечувати Авдіївський коксохімічний завод
власними технологічною парою, тепловою і електричною енергією. Крім того,
заводська ТЕЦ виробляє тепло і гарячу воду для жителів м. Авдіївка.
До складу допоміжних цехів АКХЗ входять структурні підрозділи щодо контролю
якості сировини, продукції і процесів виробництва, ремонту і обслуговування
коксохімічного і енергетичного устаткування, забезпечення енергоресурсами і
транспортом.
На АКХЗ вперше були споруджені закриті склади вугілля. На машинах, що знімають
двері коксових батарей, застосовані пристрої придушення викидів пилу. При
реконструкції коксових батарей №1, №2, №3 застосовані вдосконалена кладка і
опалювальна система, що дозволило на 90% скоротити газування і збільшити терміни
використання футерування.
На АКХЗ вперше в країні освоювалися технології двоступеневого первинного
охолоджування коксового газу, безсатураторний спосіб виробництва сульфату амонію,
а також цілий комплекс інших хіміко-технологічних процесів. Широко застосовуються
в ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" передові зарубіжні технології.
Зокрема, в
2003 році пущена установка по збагаченню грубозернистих шламів
із застосуванням гідросайзерів англійської компанії "Gramtech Associates Ltd", що
дозволило стабілізувати і зменшити навантаження на флотацію, переробляти
шлам, що особливо важливо, враховуючи дефіцит вугілля, що коксується, в Україні.
У пекококсовом цеху для грануляції і розфасовки пеку кам'яновугільного

електродного в 2005 і 2014 році введені в експлуатацію установки німецької фірми
"SANDVIK".
У 2006 році введено в експлуатацію відділення по згущуванню і обезводненню
хвостів флотації після радіальних згущувачів у ВПЦ №1 з використанням
устаткування німецької фірми "Rittershaus & Blecher". Зневоднені хвости флотації
вивозяться на породовідвал.
Виконана заміна існуючих автодозаторів на стрічкові дозатори німецької фірми
PFISTER з автоматизованою системою управління дозуванням "BTM FeedMaster", що
дозволяє поліпшити якість шихти і коксу за рахунок збільшення точності дозування
компонентів шихти з 2% до 0,5%.
У 2008 році введений в експлуатацію шнековий пробовідбірник UNI-SAMPLER
компанії ДЖОНСОН ІНДАСТРІЗ з рентгено-флуоресцентним експрес-аналізатором OXEA1000 і галогенним вологоміром НВ-3 фірми "Metler Toledo", що дозволяє оперативно
контролювати якість рядового вугілля, що поставляється на завод, і
концентратів, відбираючи проби безпосередньо з вагонів без необхідності їх
розвантаження.
Сучасні методи переробки продуктів коксування на АКХЗ дозволяють випускати
широкий спектр хімічної продукції. В цеху уловлювання №1 завершена реконструкція
відділення дистиляції з використанням устаткування провідних фірм виробників, що
дозволило отримувати сирий бензол покращеної якості, майже в два рази скоротити
витрати вбирного масла, а також економити енергоносії: воду, пару, коксовий газ.
Зроблена реконструкція другої черги бензольного відділення і змонтований новий
бензольний скрубер з просічено-металевою витяжною насадкою. Запропонована
конструкція скрубера для уловлювання бензолових вуглеводнів з коксового газу
значно покращує масообмінні процеси між коксовим газом і поглинальною рідиною і
дозволяє в процесі очищення газу застосовувати один скрубер замість трьох з
дерев'яними хордовими насадками.
Реалізована програма по закриттю циклу кінцевого охолоджування коксового газу
в цехах сіркоочищення №2, уловлювання №1. Вживання спіральної колони Alfa Laval
дозволило запровадити триступінчату систему охолоджування, при інтенсивніших
процесах охолоджування і меншій кількості хладагенту. Використання даної системи
кінцевого охолоджування коксового газу виключає попадання шкідливих речовин в
атмосферу з рідини, що охолоджує. Реконструкція дозволила скоротити викиди в
атмосферу більш ніж на 2 тисячі тон хімічних речовин на рік.
На АКХЗ, в цехах сіркоочищення, запроваджена єдина в Україні установка з
виробництва сірчаної кислоти за технологією і на устаткуванні данської компанії
"Хальдор Топсе". Це дозволило знизити шкідливі викиди в атмосферу, збільшити
виробництво кислоти сірчаної технічної, поліпшити її якість, знизити
споживання електроенергії, скоротити витрати на ремонт устаткування. Проведена
реконструкція 2-ступеневого очищення коксового газу від сірководню з доведенням
втрат по сірководню
в очищеному газі до 0,5г/м3 у цехах сіркоочищення №1 і №2.
Закрита технологія охолоджування коксового газу також скоротила навантаження
на біохімічні установки заводу, де очищується використовувана в технологічних
процесах вода.
Це підвищило надійність роботи, поліпшило якість очищення води, скоротило
об'єми її закупівлі для виробничих потреб АКХЗ.
Навесні 2014 року закінчується реконструкція турбогенератора №9 в турбінному цеху
№2 ТЕЦ, четвертого за рахунком, починаючи з 2008-го року, оснащеного данською
системою конденсації пари "Alfa Cond". Реалізація кожного з проектів дозволяє
збільшити продуктивність кожного турбогенератора на 1,5 тис. кВт/год або ~ 12
тис. МВт/рік.
В даний час на АКХЗ впроваджується ще ряд крупних проектів. Зокрема, для
підтримки виробничих потужностей по очищенню коксового газу закінчується
реконструкція сульфатного відділення ( складу сульфату амонію); для збільшення
обсягів виробництва продукції в пекококсовом цеху закінчується будівництво другої
установки грануляції електродного пека.
Виробнича потужність основних засобів у 2013 році у тис.тон складала:
з переробки рядового вугілля, сухої ваги 2685,126;
виробництва коксу валового 6% вологості 4484,1;
з виробництва сульфату амонію з вмістом азоту 20,5% 80,09;
з виробництва бензолу сирого к/в 61,05;
з виробництва кислоти сірчаної в моногідраті 37,77;
з переробки смоли 224,253;

з виробництва коксу пекового валового 60,166;
з виробництва пека кам'яновугільного електродного (гранульованого)
16,284
з виробництва пека кам'яновугільного електродного (рідкого)
26,461
За обліковими даними рух основних засобів за 2013 рік. є наступним:
Будівлі та споруди;
Машини та виробниче обладнання;
Інші основні засоби;
Незавершене будівництво;
Разом.
(у тис.грн.)
Чиста балансова вартість
на початок року
1006226,
1939174,
16515,
2961915
Надходження
11632,
22956,
2695,
37283
Вибуття та зменшення вартості
за первісною вартістю
(95),
(650),
(543),
(1289)
Визнані суми знецінення
(4437),
(23593),
28,
(28002)
Нарахована амортизація
(108082),
(202508),
(5702),
(316292)
Чиста балансова вартість
на кінець року
905244,
1735379,
12993,
2653616
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 2013 року остаточні строки корисного використання об'єктів основних
засобів становлять:
- будівлі та споруди
від 3
до 45 років;
- машини та виробниче обладнання
від 2
до 30 років;
- інші основні засоби
від 2
до 15 років.
Станом на кінець року
-будівлі та споруди
-машини та обладнання
-інші основні засоби
Разом

кількість об'єктів основних засобів по класах становить:
- 1295,
- 7604,
- 3636,
- 12535.

Структура кількісного складу основних засобів в залежності їх класифікації по
класах станом на 31 грудня 2013 року є наступною:
будівлі та споруди
- 10%,
машини та обладнання - 61%,
інші основні засоби - 29%.
Станом на кінець 2013 року
класах становить:
будівлі та споруди
машини та обладнання
інші основні засоби
Разом - 11883.

кількість основних засобів, які використовуються по
- 1252,
- 7041,
- 3590,

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 31.12.2013 р. взагалі по заводу
дорівнює 95%,
по класах:
- будівлі та споруди 97%
- машини та обладнання - 93%
- інші основні засоби
- 98%.

Планом технічного розвитку підприємства на 2014 рік передбачено:

Вуглепідготовчий цех № 1:
1. Заміна фізично зношеного обладнання - Вуглефабрика. Заміна центрифуг на шнекові
центрифуги - 8406,3 тис.грн.;
2. Модернізація системи зневоднення дрібних класів продуктів збагачення Вуглефабрика. Заміна обладнання для зневоднення дрібних класів продуктів
збагачення (проект) - 2154,4 тис.грн.;
3. Поліпшення системи обліку відходів вуглезбагачення - Придбання і монтування
автомобільних ваг для зважування кар'єрних самоскидів - 672,5 тис. грн.
Вуглепідготовчий цех № 2:
1.Заміна фізично зношеного обладнання - Станція обробки оброблення проб вугілля.
Придбання та заміна машини для підготовки проб МПЛ-М1 - 290,6 тис.грн.
Коксовий цех № 1:
1. Збільшення потужностей з гасіння коксу на т / год - УСТК № 1. Реконструкція
гасильного блоку № 2 (проект) - 808,7 тис.грн.;
2. Зниження викидів пилу в навколишнє середовище до норм (не більше мг / м.куб.) Ділянка дроблення коксу. Технічне переоснащення аспіраційної установки: придбання
обладнання, монтаж - 1749,8 тис. грн.
Коксовий цех № 3:
1. Відновити повноту завантаження коксових печей до проектної, знизити иброси
оксидів азоту на / рік, оксиду вуглецю на 70 т / рік, пилу на т / рік - Провести
часткову перекладку обігрівальних простінків по коксової батареї № 7 від поду до
верху печей з коксової сторони на глибину вертикаль і з машиною сторони на глибину
вертикаль, відновити анкеражем - 29007,6 тис.грн.
2. Зниження викидів пилу в навколишнє середовище до норм (не більше 50 мг / .куб.)
- Перевантажувальна станція конвеєрів 1К-ІІІа, 1К-ІІІб, 1К-ІІІ. Розробка проекту
аспірації очищення викидів - 123,5 тис. грн.
Коксовий цех № 4.
Удосконалення системи моніторингу та управління обігрівом коксових печей Впровадження АСУТП коксової батареї № 9. Підсистема обігріву батареї управління
механізмами кантовочної лебідки - 548,7 тис. грн.
Цех уловлювання № 1:
1. Забезпечити вологість готового продукту відповідно до вимог НД - сульфатного
відділення. Реконструкція сульфатного відділення та скарбу сульфату (закінчення) 5658,4 тис. грн.
Цех уловлювання № 2:
1. Заміна фізично зношеного обладнання - Відділення очищення коксового газу.
Технічне переоснащення збірок смоли і насосної установки з переробки відходів
хімічного виробництва - 2148,2 тис. грн.;
2. Заміна фізично зношеного обладнання - Придбання, монтаж центрифуги сульфату
амонію - 3352,1 тис. грн.;
3. Утилізація надлишкових стічних вод, зниження навантаження на позамайданчикові
очисні споруди - Біохімустановка. Монтаж трубопроводів фенольної води з БХУ-2 на
БХУ-1 - 492,2 тис. грн.
Цех сіркоочищення № 1:
1. Удосконалення технології очищення коксового газу від сірки - Автоматизація
відділення очищення газу. Розгортання польового рівня системи - 285,5 тис. грн.
Цех сіркоочищення № 2:
1. Модернізація системи охолодження поглинаючої розчину - Придбання обладнання.
Заміна кожухотрубчасті теплообмінників розчину на спіральний теплообмінник 3149,3 тис. грн.
Пекококсовий цех:
1. Ліквідація викидів забруднюючих речовин у повітря робочої зони - Побудувати і
ввести в експлуатацію установку каталітичного дожигу вентиляційних викидів при
виробництві пеку кам'яно - вугільного електродного (закінчення) - 1182,7 тис. грн.
Цех водопостачання:
1. Дотримання вимог Водного кодексу України - Позаплощадкові очисні споруди.
Хлораторна. Реконструкція системи знезараження стічних вод - 1031,4 тис. грн.
Екологічні питання використання основних засобів.
Відповідно до Політикою Групи Метінвест в галузі охорони праці, здоров'я і
навколишнього середовища розроблено Програму охорони навколишнього природного
середовища на 2013 рік, яка погоджена Авдіївським міською радою та розглянута
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій
області. Заходи Програми включені в Авдіївському міську та Донецьку обласну
Програми охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік. Програма
передбачає заходи за напрямками: охорона атмосферного повітря; охорона і
раціональне використання водних ресурсів; раціональне використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів; охорона і раціональне використання
земель, рослинних ресурсів, наука, інформація, освіта та моніторинг охорони
навколишнього природного середовища. Фактичні витрати за Програмою склали 48,6
млн. грн. без ПДВ , з них капітальні інвестиції - 12,1 млн. грн.; поточні витрати

- 36,5 млн. грн. Всі витрачені кошти належать ПАТ "АКХЗ ". Сума екологічного
податку в 2013 році склала 7 971,8 тис. грн.
Щодо охорони повітря.
На підприємстві встановлено 302 джерела викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, з них - 159 організованих і 143 не організували.
Відомчий контроль за дотриманням нормативів забруднення атмосфери на
підприємстві виконує спеціалізована лабораторія захисту водного і повітряного
басейнів ( СЛЗВВБ ) ПАТ " Авдіївський коксохімічний завод" (свідоцтво про
атестацію № ВЛ-355/2010 від 26.03.2010 . До 26.03.2014г. .
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за останні сім років
коливаються в межах 21 - 14 тис. т / рік, в залежності від обсягів виробництва
коксу та впровадження природоохоронних заходів.
У 2013 р. в атмосферне повітря викинуто 14125,5 тонн шкідливих речовин, що на
2711,6 тонни менше порівняно з 2012 роком. Зниження викидів обумовлено зниженням
виробництва коксу та хімічної продукції та виконанням природоохоронних заходів.
За останні 7 років встановлена тенденція на зниження питомих викидів
забруднюючих речовин, що пов'язано з впровадженням заходів спрямованих на
скорочення викидів забруднюючих речовин.
Витрати на реалізацію заходів з охорони атмосферного повітря в 2013 р. склали
14,2 млн. грн.
Заводом постійно ведеться контроль за станом атмосферного повітря на
маршрутному посту в м. Авдіївка.
За даними результатів аналізів атмосферного повітря в 2013 року не
зареєстровано перевищень гранично - допустимих концентрацій.
На підприємстві 22 установки очистки газу. На всі газоочисні установки є
паспорти, зареєстровані в органах Мінприроди. Акти технічного стану та акти
ефективності установок складаються відповідно до Правил технічної експлуатації
установок очистки газу.
На балансі підприємства є 177 одиниці автотранспорту . Пункт контролю і
регулювання двигунів обладнаний в автотранспортному цеху. Димомір і газоаналізатор
проходять своєчасно держперевірку в Донецькому науковому виробничому центрі
стандартизації, метрології та сертифікації. На підприємстві розроблений і
дотримується графік контролю автотранспорту на димність і вміст оксиду вуглецю з
відміткою у відповідному журналі, який знаходиться в автотранспортному цеху.
У 2013 році сума екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря становила - 7,140 млн. грн. Екологічний податок сплачено
повністю.
Щодо охорони водних ресурсів.
Джерелом технічного водопостачання заводу є Донецьке РВУ КП " Компанія" "Вода
Донбасу", а в якості резервного водопостачання - Верхньо - Кальміуське
водосховище. Споживання свіжої технічної води знизилося в порівнянні з 2012 роком
на 15,7 % і склало в 2013 році 6 381,9 тис. м3, що пов'язано зі збільшенням
повернення конденсату після введення в експлуатацію нового обладнання на ТЕЦ, а
також збільшенням використання оборотної ( ставкової ) води для підживлення
системи ТЕЦ. Забір води здійснюється на підставі договорів. Запас технічної води
забезпечується наявністю 4 резервуарів загальним об'ємом 3 тис. м3.
В даний час свежотехнічна вода використовується на ТЕЦ для вироблення пари і
теплопостачання міста і заводу, а також для поповнення оборотних циклів
водопостачання.
Оборотне водопостачання. На заводі експлуатується 12 оборотних циклів, з них 2
основних, які забезпечують водою всі хімцехи. Фактично заводський ставокнакопичувач, що приймає всі стічні води після очищення на ВОС, став другим
основним джерелом водопостачання заводу і є частиною оборотної системи. Очищена
вода йде на поповнення втрат у всіх оборотних циклах. Охолодження води
здійснюється на 20-ти вентиляторних градирнях оборотних циклів № 1 та № 2.
Загальна потужність оборотних систем становить 290 млн. м ? на рік.
Зменшення скиду стічних вод в 2013 році в порівнянні з 2012 роком склало 9,6%.
Це обумовлено зниженням рівня виробництва.
На Авдіївському коксохімічному заводі є чотири типи каналізації: зливова,
фенольна, шламова і госпобутова.
На заводі створено мережу спостережних свердловин на території проммайданчика
заводу і в районі місць накопичення відходів (22 шт.) Для визначення ступеня
впливу на стан підземних вод шламонакопичувача, хімотстойніка, ставка накопичувача і полігону ТПВ. Остання точка знаходиться біля села Веселе
Ясинуватського району.
У 2013 р. перевищень встановлених нормативів ГДС не виявлено, за винятком
сульфатів у дренажах шламонакопичувача, що пояснюється виведенням даної споруди з
експлуатації та збільшенням солевмісту за рахунок упарювання.

Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у 2013 році склав 108,1 тис.
грн. Екологічний податок сплачено повністю.
З метою охорони та раціонального використання водних ресурсів у 2013 році
виконувалися наступні заходи з охорони і раціонального використання водних
ресурсів:
Позамайданчикові очисні споруди
- Капітальний ремонт аеротенка № 3 і заміна аераційної системи на аератор типу
"Полімер" ;
- Чищення мулового майданчика № 5.
Бху - 2
- Поточний ремонт збірника фенольної води № 2.
Проммайданчик і місця накопичення відходів
- Прокачування спостережних свердловин.
ТЕЦ
- Повернення стічних вод після механічних фільтрів ХВО для повторного
використання.
Крім поточних витрат, інвестиції на реалізацію водоохоронних заходів
склали 514,9 тис. грн.
Щодо звернення з відходами.
На підприємстві згідно ДСТУ 2199-95 Ухін розроблені технічні паспорти на 46
видів відходів: породу вуглезбагачення, "хвости" флотації, відходи комунальні
змішані, відходи очисних споруд, шини відпрацьовані, бій скла, розчин водний, який
містить фосфорну кислоту, ділянки виготовлення блоків відпрацьований ;
глінопородне ущільнення пекококсових печей відпрацьоване; залишки механічного
очищення ємностей, технологічного обладнання, цистерн, які містять смолисті
речовини та інші.
У ході виробничої діяльності в 2013 році на заводі утворилося 34 види відходів
загальною кількістю 912071,5 т, у тому числі:
1 класу небезпеки - 1,268 т;
2 класу небезпеки - 10,3 т;
3 класу небезпеки - 51 т;
4 класу небезпеки - 912008,9 т, у тому числі: порода вуглезбагачення і відходи
відділення зневоднення хвостів флотації - 901115,9 т, що складає 98,8% від усіх
утворених відходів; інші нетехнологічні відходи - 10893 т.
У 2013 році було передано стороннім організаціям і приватним особам для
подальшої утилізації 18 видів відходів.
Рідкі відходи з накопичувача хімічних відходів у кількості 680,779 т передані
ТОВ МП "Дослідне виробництво".
Розміщення відходів здійснюється у спеціально відведених місцях видалення
відходів, що є власністю ПАТ "АКХЗ ". Всього у 2013 році було розміщено 905237,9 т
відходів:
- 895691 т відходів (порода вуглезбагачення , в т. ч. відходи відділення
зневоднення ) було розміщено на породному відвалі, що становить 98,9 % від
загальної кількості розміщених відходів;
- 9547 т розміщено на полігоні ТПВ (відходи гуми, теплоізоляції, електроізоляції
абразивів; відходи від очищення доріг і територій; відходи комунальні змішані,
будівельні відходи та ін.)
Перевищення лімітів на розміщення відходів у звітному році не було.
На полігон ТПВ у 2013 році було вивезено 10545,2 т побутових відходів міста
Авдіївки.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми можна класифікувати як:
економічні; соціальні; політичні; технологічні; екологічні.
ТЕХНОЛОГІЧНІ:
Суттєвою технологічною проблемою, що робить визначальний вплив на діяльність ПАТ
"АКХЗ", є нестабільна якість вугільної сировини, що надходить для коксування.
Основним недоліком коксової продукції є недостатня стабільність якісних
характеристик та невисокі показники гарячої міцності й реакційної здатності через
проблеми з вугільною сировиною. Перевага полягає в тому, що близько 60% коксу ПАТ
"АКХЗ" гаситься в установках сухого гасіння коксу, а такий кокс підвищує
ефективність доменного виробництва.
Відповідно, перспективною є коксова продукція, виготовлена з вугільної сировини з
альтернативних джерел (в т.ч., країн далекого зарубіжжя), що дозволяє покращити
показники гарячої міцності та реакційної здатності. Також, перспективним можна
вважати виробництво продукції глибокої переробки кам'яновугільної смоли та

збільшення виробництва електроенергії на основі більш ефективної утилізації тепла
коксування.
ЕКОЛОГИЧНІ:
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.
ЕКОНОМІЧНІ:
низький рівень попиту на коксохімічну продукцію, зокрема на кокс доменний;
кон'юнктура ринку; низька платіжна спроможність споживачів продукції.
Ступінь залежності діяльності підприємства від економічних обмежень висока.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Усього у 2013 році товариством визнані наступні штрафи:
- штраф за невиконання плану перевезень - 5,5 тис. грн.;
- штраф за неправильно зазначену масу вантажу в ж/д накладної, судовий збір - 6,4
тис. грн.;
- 10% виконавчого збору, виконавчі дії - 2,0 тис. грн.;
- штраф за порушення вимог Закону України "Про охорону навколишнього середовища" 11,6 тис. грн.;
- штрафні санкції за затримку вагона, судовий збір - 4,9 тис. грн..;
- акцизний податок - заниження ПЗ - 0,7 тис. грн.;
- ПДВ - зменшення бюджетного відшкодування - 6,0 тис. грн.;
- неправомірне використання страхових коштів по тимчасовій втраті працездатності 6,3 тис. грн.
Разом - 43,4 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартість укладеного та повністю не виконаного у 2013 році договору на покупку
хімічної продукції товариства складає 34345,07 тис. грн. (сума виконання складає
23966,48 тис. грн.). Із-за дефіциту кам'яновугільної смоли необхідної якості на
ринку збуту договір виконано не буде.

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)
На 2014 рік Товариством заплановано такі показники діяльності:
- обсяг виробництва коксу валового 6% (вологості)
4012,4
- товарна продукція (кокс доменний, с.в.)
3419,1
- обсяг реалізації коксу доменного, с.в.
3419,1
- виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ
7517,7
- собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
7283,4
- адміністративні витрати
80,2
- витрати на збут
119,2

тис.
тис.
тис.
млн.
млн.
млн.
млн.

тон;
тон;
тон;
грн.;
грн.;
грн.;
грн.;

інші операційні доходи (+)/витрати (-)
47,3 млн. грн.;
фінансові доходи (+)/витрати (-)
36,2 млн. грн.;
прибуток (+), збиток (-) до оподаткування
48,6 млн. грн.;
податок на прибуток від звичайної діяльності
7,8 млн. грн.;
чистий прибуток(+), збиток (-)
40,8 млн. грн.
На 2014 рік план виробництва коксу валового становить 4012,4 тис. тон., в
порівнянні з фактичним виробництвом 2013 року більше на 128,5 тис. тон.
Збільшення обсягів виробництва коксової продукції пояснюється тим, що план
розрахований згідно з потреби металургійних підприємств в коксовій продукції.
Відпускні ціни на коксову продукцію залишаються майже без змін, а собівартість
реалізованої продукції в 2014 році в порівнянні з фактом 2013 року віща на 259,4
млн. грн. Основною причиною збільшення затрат по собівартості реалізованої
продукції послужило збільшення питомої ваги сировини (вугілля) на виробництво
коксу на підприємстві, що збільшило собівартість продукції, і як результат
зменшення обсягів валового прибутку від виручки реалізованої продукції і одержання
збитків розмірі 40,8 млн. грн.
Основними джерелами покриття збитків є збільшення обсягів виробництва коксу
доменного і збільшення відпускних цін на коксохімічну продукцію.

-

Стратегію діяльності підприємства на 2014 рік засновано на проведенні
капітального ремонту та реконструкції окремих об'єктів основних цехів АКХЗ, що
мають істотний вплив на виробничі та фінансові результати при загальній
обмеженості коштів на технічне переобладнання та розвиток. Так, Планом технічного
розвитку підприємства на 2014 рік передбачено (тис. грн. без ПДВ):
По вуглепідготовчому цеху №1:
1.
Вуглефабрика. Заміна центрифуг Nael на шнекові центрифуги - 8406,3 тис.
грн..;
2.
Вуглефабрика. Заміна обладнання для зневоднення дрібних класів продуктів
збагачення (проект) - 2154,4 тис. грн..;
3.
Придбати та змонтувати автомобільні ваги для зважування кар'єрних самохвалів
- 672,5 тис. грн.
По вуглепідготовчому цеху №2:
1.
Станція обробки та розділки проб вугілля. Придбання та заміна машини для
підготовки проб МПЛ-150М1 - 290,6 тис. грн.
Коксовий цех №1:
1.
УСТК №1. Реконструкція гасильного блоку №2 (проект) - 808,7 тис. грн.;
2.
Дільниця дроблення коксу. Технічне переоснащення аспіраційної установки:
придбання обладнання, монтаж - 1749,8 тис. грн.
Коксовий цех №3:
1.
Здійснення часткової перекладки обігрівальних простінків (54 камери) по
коксовій батареї №7 від полу до верху печей з коксової сторони на глибину 4
вертикалів та с машинної сторони на глибину 2 вертикалів, відновлення анкеражу 29007,6 тис. грн.;
2.
Перевантажна станція конвеєрів 1К-ІІІа, 1К=ІІІб, 1К-ІІІ. Розробка проекту
аспірації та очищення викидів - 123,5 тис. грн.;
Коксовий цех № 4:
1.
Впровадження АСУТП коксової батареї №9. Підсистема обігріву батареї та
управління механізмами кантовочної лебідки - 548,7 тис. грн.
Цех уловлювання №1:
1.
Сульфатне відділення. Реконструкція сульфатного відділення та складу
сульфата (закінчення) - 5658,4 тис. грн.;
Цех уловлювання №2.
1.
Відділення очищування коксового газу. Технічне переоснащення збірників смоли
та насосної установки по переробки відходів хімічного виробництва - 2148,2 тис.
грн.;
2.
Придбання, монтаж центрифуги сульфату амонію - 3352,1 тис. грн.;
3.
Біохімустановка. Монтаж трубопроводу фенольної води с БХУ-2 на БХУ-1 - 492,2
тис. грн.
Цех сіркоочищення №1:
1.
Відділення очищення газу. Автоматизація відділення очищення газу.
Розгортання польового рівня системи - 285,5 тис. грн.
Цех сіркоочищення № 2:
1.
Придбання обладнання. Заміна кожухотрубчастих теплообмінників розчину на
спіральний теплообмінник "Alfa Laval" - 3149,3 тис. грн.
Пекококсовий цех:
1.
Збудувати та ввести в експлуатацію установку каталітичного дожигу
вентиляційних вибросів при виробництві пеку кам'яновугільного електродного
(закінчення) - 1182,7 тис. грн.
Цех водопостачання:
1.
Позамайданчикові очисні споруди. Хлораторна. Реконструкція системи
знезараження стічних вод - 1031,4 тис. грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Політика ПАТ "АКХЗ" відносно досліджень та розробок полягає в підтримці на
довготривалій основі співпраці з ведучими науковими та проектними установами в
галузі дослідження та проектування технології та техніки коксохімічного
виробництва. Завод укладав договори на проведення науково-дослідних та проектноконструкторських робіт з такими відомими організаціями як ДП "УХІН", УНПА
"Укркокс", ДП "ГІПРОКОКС" та іншими. Також політика АКХЗ в цій галузі передбачає
співпрацю з малими приватними підприємствами, що мають можливість вирішувати для
АКХЗ окремі технологічні, екологічні проблеми. Це стосується, здебільшого,
проведення дослідно-конструкторських робіт, розробки техніко-економічних та
технологічних розрахунків, підбору найбільш відповідного устаткування для
технічного переоснащення АКХЗ такими підприємствами, як ПП НПЦ "Техноекос", ТОВ
"Укрполітех" та іншими. Найбільш значними з виконаних робіт являються:
"Дослідження і розробка рекомендацій щодо поліпшення якості коксу за допомогою
неорганічних і органічних добавок (ГП "УХИН"); "Розробка ТЕО будівництва
газопроводу очищеного коксового газу від ПАТ "АКХЗ" до Макіївської філії ПАТ
"Єнакіївський металургійний завод"(ГП "Гіпрококс").
Протягом 2013 року на заводі виконувалося науково-дослідних та проектноконструкторських робіт на суму 5236,5 тис. грн. с урахуванням ПДВ.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (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
Станом на кінець 2013 року Товариство є стороною у судовій справі, а саме:
- У Авдіївському міському суді Донецької області, як позивач до відповідача
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", за відшкодування заподіяної
шкоди при ДТП у сумі 41849,73 грн., дата відкриття виробництва - 08.11.2013 р.,
поточне становище - на розгляді в суді. Справа буде розглянуто на користь ПАТ
"АКХЗ".

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
Порівняльна характеристика обсягу виробництва основних видів
три роки:
2011 р.:
- виробництво коксу доменного 25 мм і більше - 3840,4 тис.
- виробництво коксу пекового електродного - 63.8 тис. тонн.
2012 р.:
- виробництво коксу доменного 25 мм і більше - 3664,5 тис.
- виробництво коксу пекового електродного - 61.9 тис. тонн.
2013 р.:
- виробництво коксу доменного 25 мм і більше - 3311,7 тис.
- виробництво коксу пекового електродного - 58.5 тис. тонн.

продукції за останні

тонн,

тонн,

тонн,

Аналіз показників вказує на зменшення показників виробництва основних видів
продукції Товариства у порівнянні з попереднім роком (2012р.).
Крім цього, повідомляємо, що ПАТ "АКХЗ" входить до групи компаній Метінвест,
якою від міжнародного рейтингового агентства "FitchRatings" отриманий висновок про
наведені нижче рівні кредитного рейтингу:
- довгостроковий рейтинг дефолту емітента: "В-" - підтверджено 17.12.2013 р.;
- короткостроковий рейтинг дефолту емітента: "В" - підтверджено 17.12.2013 р.;
- довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті: "В" підтверджено 17.12.2013 р.;
- короткостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті: "В" підтверджено 17.12.2013 р.;

- довгостроковий рейтинг за національною шкалою: "АА+(укр)" - підтверджено
12.11.2013 р.;
- короткостроковий рейтинг за національною шкалою: "F1+(укр)" - підтверджено
12.11.2013 р.

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

- транспортні засоби

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2961915.0
2653616.0
00
00
1006226.0
905244.00
00
0
1939174.0
1735379.0
00
00
0.000
0.000

- інші

16515.000

12993.000

0.000

0.000

16515.000

12993.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

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

2961915.0
00

2653616.0
00

0.000

0.000

2961915.0
00

2653616.0
00

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2961915.0
2653616.0
00
00
1006226.0
905244.00
00
0
1939174.0
1735379.0
00
00
0.000
0.000

Пояснення : У таблиці наведені скориговані дані на 31 грудня 2012р. Розшифровка (пояснення
коригувань) наведені у примітках до фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Крім
цього, 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 2013 року остаточні строки корисного використання об'єктів основних засобів
становлять:
- будівлі та споруди
від 3
до 45 років;
- машини та виробниче обладнання
від 2 до 30 років;
- інші основні засоби
від 2
до 15 років.
На 31 грудня 2013 року обмеження

права власності на основні засоби не має.

Станом на кінець року кількість об'єктів основних засобів по класах становить:
будівлі та споруди - 1295,
машини та обладнання - 7604,
інші основні засоби - 3636,
Разом - 12535.
Структура кількісного складу основних засобів в залежності їх класифікації по класах станом
на 31 грудня 2013 року є наступною:
будівлі та споруди - 10%,
машини та обладнання - 61%,
інші основні засоби - 29%.
Станом на кінець 2013 року кількість основних засобів, які використовуються по класах
становить:
будівлі та споруди - 1252,

машини та обладнання - 7041,
інші основні засоби - 3590,
Разом - 11883.
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 31.12.2013 р. взагалі по заводу дорівнює 95%,
по класах:
- будівлі та споруди - 97%
- машини та обладнання -93%
- інші основні засоби - 98%.

Рух основних засобів у звітному році по чистій балансовій вартості був наступний:
Надходження по класах (в тис.грн.) за первісною вартістю:
будівлі та споруди - 11632,
машини та обладнання - 22956,
інші основні засоби - 2695.
РАЗОМ: 37283.
У тому числі у звітному періоді Товариство безоплатно отримано основних засобів вартістю 5
тис.грн. Крім цього, об'єкти за рахунок цільового фінансування не отримувались, усі
надходження відбулися за власний рахунок Товариства.
Зменшення чистої балансової вартості основних засобів у 2013 році відбувалось внаслідок
вибуття об'єктів основних засобів, визнання їх знецінення та нарахування амортизації.
Вибуття по класах за первісною балансовою вартістю (в тис.грн.)
будівлі та споруди - 95,
машини та обладнання - 650,
інші - 543.
РАЗОМ: 1288
Товариством щорічно основні засоби аналізуються на предмет їх можливого знецінення у
випадку будь яких подій або змін обставин, які вказують на те, що відшкодування повної
балансової вартості може бути неможливим. У 2013 році внаслідок знецінення балансова
вартість основних засобів зменшилась на 28 002 тис.грн., у тому числі по класах (в
тис.грн.):
будівлі та споруди - 4437,
машини та обладнання - 23593,
інші основні засоби - "-"28.
Нарахована амортизація (в тис.грн.):
будівлі та споруди - 108082,
машини та обладнання - 202508,
інші основні засоби - 5702,
РАЗОМ: 316292

У 2012 році Товариство залучило незалежних оцінників для визначення справедливої вартості
своїх основних засобів станом на 30 червня 2012 року. Регулярність проведення оцінки
залежить від зміни справедливої вартості основних засобів, що переоцінюються. Керівництво
проводить щорічний аналіз для підтвердження того, що балансова вартість основних засобів не
відрізняється суттєво від їх справедливої вартості. За наявності значної різниці,
Товариство залучає зовнішніх незалежних оцінників з належною кваліфікацією для визначення
справедливої вартості основних засобів. За висновками керівництва на 31 грудня 2013 року
справедлива вартість основних засобів Товариства не відрізняється суттєво від їх
балансової вартості, враховуючи рівень інфляції в Україні та незначну волатильність курсу
обміну долара США до гривні протягом періоду після останньої переоцінки. Відповідно, станом
на 31 грудня 2013 року оцінка не проводилася.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

4761450

5001411

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(4761450.000 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 статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
5651.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
3114108.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
3119759.00
Х
Х
Опис Бiльш детальнiша iнформацiя про зобов"язання наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013р.

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 25 мм та більше марка КД 2

3240 тис.тн.

81.62

3309 тис.тн

5752190.24

6000512.34

81.81

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1

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

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
88.29

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
06.02.2013
07.02.2013
12.04.2013

15.04.2013

Вид інформації
3
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

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

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

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
Позачергові збори на протязі 2011,2012,2013 років 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? 36
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 2013 році за рішенням Наглядової ради було змінено 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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
21603903
01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75
0152
26.01.2001
дн
дн
дн
д/н
дн

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та керівництву Публічного Акціонерного Товариства "Авдіївський коксохімічний
завод"
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства
"Авдіївський коксохімічний завод" (надалі "Компанія") (код ЄДРПОУ: 00191075; дата державної
реєстрації: 30 грудня 1993 року; місцезнаходження: проїзд Індустріальний 1, Авдіївка,
Донецька область, Україна), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан, форма №1) станом
на 31 грудня 2013 року та відповідний звіт про фінансові результати (звіт про сукупний
дохід, форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма
№4) за 2013 рік, а також опис основних положень облікової політики Компанії та інші
примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України
"Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в якості
Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської палати України від 18
квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності,
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.

Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року, її фінансові результати
та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітки 1 та 7 до фінансової звітності, що додається, в яких
зазначено, що Компанія входить до складу групи "Систем Кепітал Менеджмент" та проводить
значні операції з іншими компаніями цієї групи. Ми не вносимо застережень до нашого
висновку щодо цього аспекту.
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до фінансової звітності. Діяльність Компанії та інших
підприємств в Україні до теперішнього часу зазнає та може зазнавати у найближчому

майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, яка триває в Україні. Ми не
вносимо застережень до нашого висновку щодо цього аспекту.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додаткова інформація, що розкривається відповідно до "Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)"
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі
"Комісія") від 29 вересня 2011 року N 1360:
1)
Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість чистих
активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з моменту
заснування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за його статутний
капітал. Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Компанії була більшою за її
статутний капітал.
2)
Відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
затвердженого рішенням Комісії від 3 грудня 2013 року N 2826 Компанія зобов'язана подавати
до Комісії іншу інформацію (надалі "Інша інформація") разом із фінансовою звітністю. Станом
на дату цього звіту підготовка Іншої інформації не була завершена. Відповідно, ми не
висловлюємо думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між поданою далі фінансовою
звітністю та такою Іншою інформацією.
3)
Закон України "Про акціонерні товариства" (надалі "Закон") вимагає обов'язкового
узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить 10% і більше
відсотків вартості активів Компанії за даними її останньої річної фінансової звітності.
Обсяг проведеного нами аудиту фінансової звітності передбачав виконання процедур для
отримання аудиторських доказів, на вибірковій основі, щодо сум та розкриття інформації у
фінансовій звітності. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави
вважати, що рішення щодо вчинення значних правочинів Компанією протягом року, що закінчився
31 грудня 2013 року, не були прийняті у відповідності до Закону.
4)
Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративного
управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює ніяких інших вимог щодо
корпоративного управління. Ми не змогли оцінити стан відповідності корпоративного
управління Компанії вимогам Закону, оскільки в Законі не визначені чіткі критерії
стандартів корпоративного управління.
5)
У ході аудиту фінансової звітності ми оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків ми розглянули
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Компанією
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, включаючи
заходи внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства. Відповідно, ми не
висловлюємо такої думки.

Київ, Україна
25 квітня 2014

Джон Чарльз Кемпбел
Директор - член Дирекції
Анна Миколаївна Дудар
ТОВ Аудиторська Фірма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152
Видане 26 січня 2001 р.
Подовжене до 4 листопада 2015 року
Договір на надання аудиторських
послуг від 30 грудня 2013 року
Строки надання послуг:
3 лютого - 28 березня 2014 року
Сертифікат аудитора
Серії А № 007046
Виданий 29 квітня 2013 р.

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 3958
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

2014

Коди
01
01
00191075
1410200000
112

за КВЕД

19.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

9128

12837

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

22614
13486
208533
2961915
3136504
174589
---

30386
17549
272072
2653616
3172498
518882
---

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
-272545
-5016033

1563912
-56850
-4559287

1100

754877

638315

1101
1102
1103
1104
1110

641492
65893
45749
1743
--

506373
47809
83849
284
--

1125

1152529

2370278

1130

1724

32962

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

26642
6673
2445443
-36150
3
36147
1063
1803
4420231

21116
-202933
-53206
3
53203
1653
1459
3321922

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

9436264

7881209

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

2068149
-85828
2369031
--7347
5001411

1824991
-85828
2366332
--1451
4761450

1500

--

--

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

292319
-8
--292327

323514
-4260
--327774

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

4041604
11596
-5269
8633

2724766
5651
-4909
10945

1635

53911

18277

1660
1665
1690
1695

20272
-1241
4142526

23236
-4201
2791985

1700

--

--

1900

9436264

7881209

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2012р. (скориговано)

АКТИВ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
знос
Незавершені капітальні
інвестиції
Основні засоби
первісна вартість*
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:
інші фінансові інвестиції
Відстрочені податкові
активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція

/ Код рядка
/ 1000 /
/ 1001 /
/ 1002 /
/
/
/
/

/

1 січня

2012р. (скориговано)

9 430
20 506
(11 076)

1005 /
1010 /
1011 /
1012 /

462 084
2 609 052
3 803 566
(1 194 514)

/ 1035 /

1 563 912

/ 1045 /
/ 1095 /

180 936
4 825 414

/
/
/
/

1100
1101
1102
1103

/
/
/
/

1 062
953
82
22

099
942
125
645

Товари
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на
прибуток
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Гроші кошти та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
БАЛАНС

/ 1104 /

3 387

/ 1125 /

2 523 572

/ 1130 /
/ 1135 /

11 949
93 968

/ 1136 /

6 673

ПАСИВ
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий)
капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання
і забезпечення
Пенсійні зобов'язання
Інші довгострокові
зобов'язання
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і
Забезпечення
Поточна кредиторська
заборгованість за:
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на
прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
БАЛАНС

/ Код рядка

/
/
/
/
/
/
/
/

1155
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1300

/
/
/
/
/
/
/
/

2 402 926
28 899
2
28 897
5 111
794
6 129 318
10 954 732
/

1 січня

2012р. (скориговано)

/ 1400 /
/ 1405 /
/ 1415 /

485 750
1 890 269
85 828

/ 1420 /
/ 1430 /
/ 1495 /

3 266 744
5 728 591

/ 1505 /

253 106

/ 1515 /
/ 1595 /

322
253 428

/ 1615 /
/ 1620 /

4 872 132
4 517

/
/
/
/
/
/
/
/

1621 /
1625 /
1630 /
1635 /
1660 /
1690 /
1695 /
1900 /

4
9
37
22
21
4 972
10 954

962
302
573
943
284
713
732

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"
25.04.2014 року.

Генеральний директор

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Істоміна Ірина Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191075

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 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

7334500

8830124

2050

(7023875)

(9812981)

2090

310625

--

2095
2120
2130
2150
2180

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

(982857)
38410
(79779)
(128003)
(104006)

2190

55762

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

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

(1256235)
-96
16145
(32793)
(--)
(4996)

2290

25843

--

2295
2300

(--)
-221092

(1277783)
168203

2305

--

--

2350

--

--

2355

(195249)

(1109580)

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
-28882
---

За аналогічний
період попереднього
року
4
502347
---

2415

--

--

2445
2450

-23119
-52001

-35827
466520

2455

5396

-76773

2460
2465

-46605
-241854

389747
-719833

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
6303542
247082
81455
316292
401721
7350092

За аналогічний
період попереднього
року
4
8879619
240834
74729
346549
589910
10131641

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
Інший сукупний дохід:

/

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
194341497
195062500
( 1.00466960)

За аналогічний
період попереднього
року
4
194341640
195062500
( 5.70943010)

2615

( 1.00095610)

( 5.68833070)

2650

--

--

За звітний період / За попередній

Статті, що не будуть перенесені до прибутків чи збитків:
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
/ (28 882)
/
Інший сукупний дохід*:
Переоцінка зобов'язань за планом із встановленими
виплатами
/ (23 119)
/
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
/ 5 396
/
Інший сукупний дохід після оподаткування
/ (46 605)
/
* інших сукупний дохід включає переоцінку зобов'язань за планом

період (скориговано)

502 347

(35 827)
(76 773)
389 747
із встановленими виплатами

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"
25.04.2014 року.

Генеральний директор

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Істоміна Ірина Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Авдіївський
коксохімічний завод"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191075

Звіт про рух грошових коштів ( за непрямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачений податок на прибуток
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

Код
рядка

Код за ДКУД
За звітний період

1801004

За аналогічний
період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

3500

25843

--

--

1277783

3505

321005

X

346549

X

3510

--

25290

--

34394

3515

--

--

--

--

3520

--

3242

--

4165

3526

--

--

186473

--

3540
3550
3551

X
114709
114709

-38183
1201880
--

X
1717600
308012

-32793
---

3553

--

1201880

1409588

--

3560

--

1342581

--

827523

3561

--

1342581

--

827523

3570
3580
3195

-X
--

2073253
-2073253

139538
X
139538

----

3200

2194010

X

--

X

3205

3984

X

4165

X

3215

81

X

--

X

3220
3225
3250

----

X
X
X

----

X
X
X

3255

X

--

X

--

3260
3270
3290
3295

X
X
X
2088067

109938
-70
--

X
X
X
--

129032
--124867

3300

4646

X

--

X

3305
3340

---

X
X

---

X
X

3345

X

2753

X

7347

3350

X

--

X

--

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

3355
3390
3395
3400
3405

X
X
1893
16707
36150

----X

X
X
-7326
28899

--7347
-X

3410

349

--

--

75

3415

53206

--

36150

--

___________

Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)
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Звіт про власний капітал
за 2013 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
Інший сукупний дохід
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 2068149
-85828
2391194
--7347
5023574
4005

--

--

--

--

-22163

--

--

-22163

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

485750

2068149

--

85828

2369031

--

-7347

5001411

4100

--

--

--

--

-195249

--

--

-195249

4110

--

-27278

--

--

-19327

--

--

-46605

4111

--

-27278

--

--

--

--

--

-27278

4116

--

--

--

--

-19327

--

--

-19327

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

-2753

-2753

4265

--

--

--

--

-4003

--

8649

4646

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--485750

-215880
-243158
1824991

----

--85828

215880
-2699
2366332

----

-5896
-1451

--239961
4761450

Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
Стаття / Код рядка / Статутний капiтал / Резерв переоцiнки / Резервний капiтал /
Нерозподiлений прибуток / Вилучений капiтал / Всього
Залишок коштiв на початок
року
/ 4000/ 485 750/ 1 890 269/
Коригування:
Змiна облiкової полiтики /4005 /
/
/
Скоригований залишок на
початок року
/4095 / 485 750/ 1 890 269/
Чистий прибуток за звiтний
перiод
/4100 / /
/
Сукупний дохiд за звiтний
перiод
/4110 /
/ 419 697 /

85 828 /3 258 957/
-

/

7 787

-

/ -

/ 5 720 804
/ 7 787

85 828/3 266 744 / -

/ 5 728 591

-

/(1109 580)/

-

/(1 109 580)

-

/

-

/

(29 950)/

389 747

Дооцiнка необоротних
Активiв
/4111 / /
419 697/
/
/ / 419 697
Iнший сукупний дохiд*
/4116 / /
/
/ (29 950) / / (29 950)
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй
/4260 /
/
/
/ / (7 347)/ (7 347)
Iншi змiни в капiталi** /4290 /
/ (241 817)/
/ 241 817 / /
Разом змiн у капiталi
/4295 /
/ 177 880 /
/ (897 713)/ (7 347)/ (727 180)
Залишок на кiнець року
/4300 /485 750 /2 068 149 /85 828 /2 369 031 / (7 347)/ 5 001 411
* iнших сукупний дохiд включає переоцiнку зобов'язань за планом iз встановленими виплатами
** Iншi змiни в капiталi вiдображають перенiс капiталу у дооцiнках у склад нерозподiленого
прибутку
Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"
25.04.2014 року.
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Магомедов Муса Сергоєвич

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Iстомiна Iрина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi - 31 грудня 2013 року
Усi суми наведенi у тис.грн. гривень
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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. Бенефiцiарним власником Компанiї є
пан Ринат Ахметов через рiзнi пiдприємства, якi разом iменуються "Систем Кепiтал
Менеджмент" ("СКМ").
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 (див. Примiтку 7) та залежить вiд безперервної пiдтримки
Метiнвеста. Метiнвест на 71,25% належить СКМ. Метiнвест погодився продовжувати надавати
пiдтримку Компанiї протягом щонайменше наступних 12 мiсяцiв.
Станом на 31 грудня 2013 року в Компанiї працювали 3 884 осiб (на 31 грудня 2012 року - 4
161 особа).
Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi:
Iндустрiальний проїзд 1, м. Авдiївка, 86065 Україна.
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Умови, в яких працює Компанiя

Україна вважається країною, економiка якої розвивається та характеризується вiдносно
високими економiчними та полiтичними ризиками. Майбутня стабiльнiсть української економiки
значною мiрою залежить вiд реформ та вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних
заходiв, яких вживає уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та
полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається, зазнає негативного впливу падiння ринкової
кон'юнктури та економiчного спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. В 2013 роцi
свiтовий попит на основну експортну продукцiю України, сталь та залiзну руду, був слабким.
Дiяльнiсть Компанiї значною мiрою залежить вiд свiтових цiн та попиту на металопродукцiю,
залiзну руду та вугiлля. Цiни на металопродукцiю знаходяться пiд впливом численних
факторiв, включаючи економiчну ситуацiю у свiтi, попит, свiтовий обсяг виробництва, ступiнь
використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютнi курси i модернiзацiю
процесу виробництва сталi. Протягом останнiх рокiв цiни на металопродукцiю вiдзначались
суттєвою нестабiльнiстю.
Компанiя має виробничi потужностi в Українi та реалiзовує свою продукцiю на українському
ринку, а отже, зазнає значного впливу ситуацiї в Українi. Економiка України знаходиться на
етапi розвитку та характеризується вiдносно високими економiчними i полiтичними ризиками.
Ситуацiя нещодавно загострилася пiсля масових акцiй протесту в Києвi, якi призвели до
припинення повноважень Президента та створення тимчасового уряду. Крiм того, складна
ситуацiя склалася в АР Крим, яка 16 березня 2014 року провела референдум про приєднання до
Росiйської Федерацiї, пiсля чого АР Крим та Росiйська Федерацiя оголосили про приєднання
Криму до Росiї.
На початку 2014 року мiжнародна рейтингова агенцiя Moody's Investors Service понизила
суверенний рейтинг України з Саа1 до Саа2 з негативним прогнозом. Протягом сiчня-березня
українська гривня рiзко девальвувала по вiдношенню до основних свiтових валют на приблизно
25%. Майбутня стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежить вiд успiху цих реформ
та ефективностi вжитих економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, а також вiд
вiдновлення спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органiзацiями для уникнення
можливостi дефолту. Девальвацiя гривнi матиме короткостроковий позитивний вплив на загальну
прибутковiсть Компанiї. Водночас, на українському ринку спостерiгається деяке скорочення
попиту на продукцiю Компанiї.
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.
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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.
З консолiдованою фiнансовою звiтнiстю "Метiнвест" за 2013 фiнансовий рiк, пiдготовленою
вiдповiдно до МСФЗ, можна ознайомитись за адресою: вул. Марїнська, 1, м. Донецьк, 83000,
Україна.
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 2013 року основний курс обмiну, що застосовувався для перерахунку сум в
iноземнiй валютi, був таким: 1 долар США = 7,993 гривнi (у 2012 роцi - 1 долар США = 7,993
гривнi).
Наразi українська гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.
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)
3-45
2-30
2-15

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 будьякої 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.
4

Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк

У 2013 роцi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України (НКЦПФР)
змiнила формат основних форм звiтностi, якi використовуються українськими компанiями, що
подають звiтнiсть до НКЦПФР. При пiдготовцi своєї фiнансової звiтностi у 2013 роцi Компанiя
розпочала використання нових форм звiтностi згiдно з вимогами НКЦПФР, а саме: Баланс (Звiт
про фiнансовий стан) Форма №1, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Форма №2, Звiт про рух грошових коштiв, Форма №3 та Звiт про власний капiтал Форма №4. Ця
змiна була застосована ретроспективно. Вiдповiдно, порiвняльна iнформацiя в основних формах
була скоригована для вiдображення змiн у форматi представлення iнформацiї.
Ранiше Компанiя готувала звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом. У 2012 роцi
регулятивнi органи України зробили прямий метод обов'язковим для подання звiтностi до
НКЦПФР. Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала звiт про рух грошових коштiв у своїй фiнансовiй
звiтностi за 2012 рiк за прямим методом. У 2013 роцi правила були переглянутi, i тепер
дозволяються обидва методи. Компанiя прийняла рiшення повернутися до пiдготовки звiту про
рух грошових коштiв за непрямим методом. Вiдповiдну iнформацiю про рух грошових коштiв за
2012 рiк було переглянуто для приведення її у вiдповiднiсть до нового формату представлення
iнформацiї.
У червнi 2011 року були опублiкованi змiни МСБО 19 "Виплати працiвникам", що застосовуються
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Вплив
застосування цього стандарту є таким: актуарнi прибутки та збитки були визнанi
безпосередньо в балансi з вiдображенням за дебетом чи кредитом в iншому сукупному доходi у
перiодах, в яких вони виникли. Вартiсть минулих послуг була визнана у складi прибутку чи
збитку в перiодi змiни пенсiйного плану. Цей змiнений стандарт був застосований
ретроспективно.

У результатi, Компанiя внесла коригування до свого балансу станом на 1 сiчня 2012 року та
31 грудня 2012 року i до звiту про сукупнi доходи за 2012 фiнансовий рiк. Нижче показаний
вплив рекласифiкацiй та ретроспективного застосування змiненого МСБО 19 на фiнансову
звiтнiсть:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 1 ciчня 2012
Стаття / Код рядка / У попереднiй звiтностi / Змiна у класифiкацiї / Виправлення
облiкових помилок/ Коригування у зв'язку з переглядом МСБО 19 / Пiсля коригування /
Примiтка
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
/1000
Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї
/1005
Основнi засоби
/1010
первiсна вартiсть
/1011
Довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї:
iншi фiнансовi iнвестицiї /1035
Вiдстроченi податковi
активи
/1045
II. Оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть
за продукцiю,товари,роботи,
послуги
/1125
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
/1155
I. Власний капiтал
Капiтал у дооцiнках
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)
II. Довгостроковi
зобов'язання i
забезпечення
Пенсiйнi зобов'язання
Забезпечення виплат
персоналу
III. Поточнi зобов'язання
i забезпечення
Поточна кредиторська
заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги
Зобов'язання пов'язанi з
необоротними активами та
групами вибуття,
утримуваними для продажу
Поточнi забезпечення

/

13837 /

(4407)/

-

/

-

/

/
/ 462084 /
/ 3066729 / (457677)/
/ 4261135 / (457569)/

-

/
/
/

-

/ 462084 /
/ 2609052 /
/ 3803566 /

-

/ 1563912 / А

/ 1630017 /

-

/ (66105) /

/

-

/

182654 /

-

9430 /

/ (1 718)/

180936 /

/ 2675337 /

(151765)/

-

/

-

/ 2523572 /

/ 2251161 /

151765 /

-

/

-

/ 2402926 /

-

/ 1890269 / А,Б

/1405 / 1764379 /

-

/ 125890 /

/1420 / 3450952 /

-

/(191995)/

/1505 /

-

/

-

/

22943 /

(22943)/

-

/

-

/

/

В

/1615 / 4778373 /

93759 /

-

/

-

/ 4872132 /

Г

(93759)/
22943 /

-

/
/

-

/
/

Г
В

/

/

/
/
/1660 /

262611 /

93759 /
/

7787 / 3266744 / А,Б

(9505)/

253106 /
-

/
22943 /

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2012
Стаття / Код рядка / У попереднiй звiтностi / Змiна у класифiкацiї / Виправлення
облiкових помилок/ Коригування у зв'язку з переглядом МСБО 19 / Пiсля коригування /
Примiтка
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї
Основнi засоби
первiсна вартiсть
Довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї:
iншi фiнансовi iнвестицiї
Вiдстроченi податковi
активи
II. Оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть
за продукцiю, товари,
роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
I. Власний капiтал
Капiтал у дооцiнках
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

/1000 /

11043 /

(1915)/

-

/

-

/

/1005 /
/1010 /
/1011 /

/
3168533 /
3343122 /

208533 /
(206618)/
(206618)/

-

/
/
/

-

/ 208533 /
/ 2961915 /
/ 3136504 /

/1035 /

1630017 /

-

/ (66105)/

-

/ 1563912 / A

/1045 /

268386 /

-

/

-

/

/1125 /

1313063 /

(160534)/

-

/

-

/ 1152529 /

/1155 /

2285227 /

160216 /

-

/

-

/ 2445443 /

/1405 /

1942262 /

-

/ 125887 /

-

/ 2068149 / A,Б

/1420 /

2583186 /

-

/(191992)/ (22163)/ 2369031 / A,Б

4159 /

9128 /

272545 /

II. Довгостроковi
зобов'язання i
забезпечення
Пенсiйнi зобов'язання
/1505 /
Забезпечення виплат
персоналу
/
/
III. Поточнi зобов'язання i
забезпечення
Поточна кредиторська
заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги
/1615 /
Зобов'язання пов'язанi з
необоротними активами та
групами вибуття,
утримуваними для продажу
/
/
Поточнi забезпечення
/1660 /

265997 /

-

/

-

/

26322 /

292319 /

20272 /

(20272)/

-

/

-

/

/

В

3987293 /

54311 /

-

/

-

/ 4041604 /

Г

54312 /
/

(54312)/
20272 /

-

/
/

-

/
/

Г
В

-

/
20272 /

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) на 31 грудня 2012 року
Стаття /
Код рядка / У попереднiй звiтностi
Пiсля коригування / Примiтка
Iншi операцiйнi доходи / 2120 /
Iншi операцiйнi витрати / 2180 /

Виправлення помилок класифiкацiї

/

/

1225463 / (1187053)/ 38410 / Д
(1291062) / 1187056 / 104006) / Д

Звiт про рух грошових коштiв на 31 грудня 2012 року
Стаття / Код рядка
Пiсля коригування

/

У попереднiй звiтностi

Чистий рух коштiв вiд
операцiйної дiяльностi
Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв
за звiтний перiод
Вплив змiни валютних курсiв
на залишок коштiв

/ 3195 /

223285 / (83747) /

/ 3295 / (208708)/
/ 3395 /
/
/ /

Виправлення помилок класифiкацiї

/

(7251)/
(75)/

83842

139538

/ (124866)

(95) /
-

/

/

(7346)
(75)

Примiтка (пояснення значних помилок та змiн у класифiкацiї)
А - У попереднiх перiодах
.
Б .
В - Видiлення "Пенсiйних зобов'язань", якi ранiше були включенi у рядок "Забезпечення
виплат персоналу", окремим рядком у довгострокових зобов'язаннях та забезпеченнях у зв'язку
зi змiною формату Балансу у 2013 роцi.
Г - Згорнуте представлення доходiв та витрат за аналогiчними операцiями згiдно з МСБО 1.
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 19).
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 13.
6

Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй

Нижче наведенi стандарти, якi були вперше введенi в дiю для перiоду, що закiнчується у 2013
роцi, i якi були прийнятi Компанiєю:
·
Змiни МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" та МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої
вартостi" не мали суттєвого впливу на Компанiю.
·
Змiни МСБО 19 "Виплати працiвникам" (опублiкований у червнi 2011 року; застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) суттєво змiнює
принципи визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами та
вихiдної допомоги, а також вимоги до розкриття iнформацiї про всi виплати робiтникам. Цей
стандарт вимагає визнання всiх змiн у чистих зобов'язаннях (активах) за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами у момент їх виникнення таким чином: (i) вартiсть послуг та чистий
процентний дохiд вiдображаються у складi прибутку чи збитку; а (ii) переоцiнки - в iнших
сукупних доходах. Компанiя облiковує накопичену суму таких переоцiнок у складi
нерозподiленого прибутку в капiталi. Вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть Компанiї
описаний у Примiтцi 4.
·
МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (переглянутий у травнi 2011 року; застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСБО 27 був
змiнений, i наразi його метою є встановлення вимог до облiку та розкриття iнформацiї про
iнвестицiї у дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї при пiдготовцi
пiдприємством окремої фiнансової звiтностi. Положення щодо контролю та консолiдованої
фiнансової звiтностi були замiненi МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть".
Наступнi новi стандарти та змiни стандартiв, якi стосуються до Компанiї, застосовуються до
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати; Компанiя не
використовувала їх дострокове застосовування: застосування:
"
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка". Змiни, внесенi до
МСФЗ 9 у листопадi 2013 року, скасували обов'язкову дату набуття його чинностi, надавши,

таким чином, можливiсть добровiльного застосування цього стандарту. Компанiя не має намiру
застосовувати iснуючу версiю МСФЗ 9.
Iншi новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi будуть введенi в дiю з 1 сiчня
2014 року або пiзнiше, очевидно не матимуть суттєвого впливу на Компанiю.
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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 2013
року та 2012 року:

31 грудня 2013 р.

31 грудня 2012 р.

//

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

/ 2221252 /
/
/
/

148809 /
28079 /
/

СКМ / Метiнвест /

2312

//

-

/ 1050976 /

47175
253
53173

//
//
//

512000
-

/
/
/

8927

186830 / 1728661
/
/
36108

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала дебiторську заборгованiсть за товари, роботи,
та послуги у сумi 29 195 тисяч гривень перед асоцiйованими компанiями Метiнвеста та iншими
пов'язаними сторонами (станом на 31 грудня 2012 року - 33 383 тисячi гривень).

31 грудня 2013 р. //

31 грудня 2012 р.

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

/(2597220)/
/(2597220)/
/
/
/
(55)/

(410)
(410)
-

2013 рiк

//
//
//
//

(3910702)
(3876569)
(34133)
(400)

/ 6177826 /
/ 6088035 /
/
89791 /
/
/

-

//
//
//
//

/

-

2012 рiк

//

ВИРУЧКА / Метiнвест / Iншi компанiї пiд спiльним контролем
Iншi компанiї пiд спiльним контролем
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
товарiв, робiт та послуг,
у тому числi:
Кокс
Хiмiчнi продукти
Iнше

/
/
/
/

Метiнвест

//

//

8024396
7863372
161024
-

Метiнвест

/
/
/
/

/

38177
38177

У 2013 роцi продажi Компанiї асоцiйованим компанiям Метiнвеста та iншим пов'язаним сторонам
склали 10 047 тисяч гривень (у 2012 роцi - 3 173 тисячi гривень).

2013 рiк
ЗАКУПIВЛI
Метiнвест

2012 рiк

//

/ СКМ / Метiнвест / Iншi компанiї пiд спiльним контролем
/ Iншi компанiї пiд спiльним контролем

Закупки, у тому числi:
Вугiлля
/
Транспортнi витрати
/
Iнша сировина
/

-

/ 5534537 /
/ 425476 /
/ 94272
/

55187 //
4743 //
17460 //

-

//

/ 4882761 /
/ 447832 /
/ 253050 /

СКМ /

5808

У 2013 роцi Компанiя не здiйснювала закупiвель в асоцiйованих компанiй Метiнвеста (у 2012
роцi - 10 193 тисячi гривень).

2013 рiк

2012 рiк

//

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

-

/
/

15578 /
11820 /

-

//
//

-

/
/

//

СКМ /

1029 /
400 /

Метiнвест

-

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
350 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
/

2013 рiк
292824

//
//

2012 рiк
294535

(292474)
350

//
//

(289790)
4745

Компанiя проводила операцiї, не пов'язанi з отриманням виручки, з перепродажу коксiвного
вугiлля, придбаного в iншої компанiї Групи "Метiнвест", асоцiйованiй та дочiрнiм компанiям
Групи "Метiнвест" i третiм сторонам для отримання комiсiйного доходу вiд перепродажу.
Оскiльки такi операцiї не пов'язанi безпосередньо з основною доходною дiяльнiстю Компанiї,
вони не вiдповiдають критерiям визнання виручки i, вiдповiдно, були представленi за чистою
сумою у складi iнших операцiйних доходiв.
Далi показанi продажi та вiдповiдна собiвартiсть реалiзованої продукцiї за такими
операцiями:

Продажi коксiвного вугiлля
пов'язаним сторонам
Продажi коксiвного вугiлля
третiм сторонам
Собiвартiсть реалiзованого
коксiвного вугiлля
Всього

2013 рiк

//

2012 рiк

/

793219

//

664281

/

85557

//

125213

//
//

(771368)
18126

/
/

(861433)
17343

Чистий результат таких продаж асоцiйованiй та дочiрнiм компанiям Групи "Метiнвест" склав 17
314 тисяч гривень (у 2012 роцi - 15 059 тисяч гривень).
У 2013 роцi винагорода основного управлiнського персоналу Компанiї складалася з заробiтної
плати, премiй та внескiв до фондiв соцiального страхування у загальнiй сумi 11 мiльйонiв
гривень, у тому числi премiї у сумi 2 мiльйонiв гривень (у 2012 роцi - 18 мiльйонiв
гривень, у тому числi премiї у сумi 4 мiльйони гривень). У 2013 роцi вище керiвництво
Компанiї складалося з 18 осiб (у 2012 роцi - 18 осiб).
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Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї

ПОКАЗНИК /
Будiвлi та споруди / Виробниче обладнання / Iншi основнi засоби
Незавершене будiвництво / Всього
На 1 сiчня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть / 1427307 / 2333375 / 42884 /
Накопичений знос та знецiнення
/ (408849)/ (759718)/ (25947)/
Чиста балансова вартiсть
/ 1018458 / 1573657 / 16937 /
2012 рiк
Надходження
Переведення до iншої категорiї
Вибуття та зменшення вартостi
за результатами переоцiнки
Переоцiнка
Знецiнення, вiднесене на
прибуток або збиток

462084
462084

/

/ 4265650
/(1194514)
/ 3071136

/
/

/
128839 /

/
127400 /

/ 131446 /
5792 / (262031) /

131446
-

/
/

(1237)/
7219 /

(4661)/
529020 /

/
2736 /

/
(32379) /

(5898)
506596

/

(28446)/

(66850)/

(400)/

(90587) / (186283)

Амортизацiйнi вiдрахування
Чиста балансова вартiсть на
кiнець року

/ (118607)/ (219392)/

(8550)/

/ 1006226 / 1939174 /

16515 /

208533

/ 3170448

На 31 грудня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть / 1060074 / 2045114 / 31316 /
Накопичений знос та знецiнення
/ (53848)/ (105940)/ (14801)/
Чиста балансова вартiсть
/ 1006226 / 1939174 / 16515 /

208533
208533

/ 3345037
/ (174589)
/ 3170448

2013 рiк
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 /

/
22956 /

/

(95)/

(650)/

/
2695 /

-

/ (346549)

100822 /
(37283) /

(543)/

-

/
(4437)/ (23593)/
/ (108082)/ (202508)/

28/
(5702)/

-

/

12993 /

272072

/ 2925688

На 31 грудня 2013 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть / 1071610 / 2067420 / 33468 /
Накопичений знос та знецiнення
/ (166366)/ (332041)/ (20475)/
Чиста балансова вартiсть
/ 905244 / 1735379 / 12993 /

272072
272072

/ 3444570
/ (518882)
/ 2925688

905244 / 1735379 /

/

100822
-

/
-

(1288)
(28002)
/ (316292)

Компанiя залучила незалежних оцiнникiв для визначення справедливої вартостi своїх основних
засобiв станом на 30 червня 2012 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.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2013 року справедлива вартiсть основних засобiв
Компанiї не вiдрiзняється суттєво вiд їх балансової вартостi, враховуючи рiвень iнфляцiї в
Українi та незначну волатильнiсть курсу обмiну долара США до гривнi протягом перiоду пiсля
останньої переоцiнки. Вiдповiдно, станом на 31 грудня 2013 року оцiнка не проводилася.
Зовнiшня оцiнка основних засобiв, що вiдносяться до рiвня 3 в iєрархiї справедливої
вартостi, проводиться iз застосуванням ринкового пiдходу та амортизованої вартостi
замiщення.

Ринковий пiдхiд застосовувався в основному для оцiнки транспортних засобiв та
спецiалiзованих механiзмiв. Зовнiшнi оцiнники консультуються зi спецiалiстами вiддiлу
оцiнки Компанiї та визначають базовi данi для оцiнки на основi порiвнянних цiн на
аналогiчнi категорiї основних засобiв. Вхiднi данi включають наявну ринкову iнформацiю щодо
аналогiчної продукцiї та цiни зi спецiалiзованих журналiв та перiодичних видань.
Водночас, ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому вiдсутня
достатня кiлькiсть угод з продажу порiвнянних активiв для визначення справедливої вартостi
на основi ринкового пiдходу. Вiдповiдно, справедлива вартiсть майже 98% основних засобiв
визначалася передусiм на основi амортизованої вартостi замiщення. Результати коригуються з
урахуванням розмiру, розташування, амортизацiї та iнших характеристик конкретного активу.
Вхiднi данi, що використовувалися для оцiнки будiвель та споруд, включають: вибiр джерел
iнформацiї для проведення аналiзу витрат на будiвництво (фактичнi витрати, нещодавно
понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдковi матерiали та довiдники, оцiнки вартостi
спорудження рiзного обладнання, зведений показник сукупної вартостi замiщення та цiни у
минулих перiодах, скоригованi на iнфляцiю пiсля дати придбання.
Вартiсть замiщення на 1 кв. м (дiапазон, гривень)
Будiвлi:
Адмiнiстративнi
545 - 814
Виробничi
223 - 1074
Допомiжнi
236 - 993
Споруди:
Система димових труб
30400 - 162100
Система водопроводiв
270 - 3460
Вхiднi данi, використанi для оцiнки виробничого обладнання, включають: зведений показник
сукупної вартостi замiщення, скоригованої на фiзичне, економiчне та функцiональне старiння,
данi виробникiв та каталоги цiн.
Коли справедлива вартiсть визначалась iз використанням амортизованої вартостi замiщення,
Компанiя у подальшому використовувала дохiдний пiдхiд для оцiнки вiдшкодування визначених
сум.

Дохiдний пiдхiд вимагає оцiнки вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж одиниць, що генерують грошовi кошти. Оцiнка вартостi
використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж вимагає вiд Компанiї
здiйснення розрахункiв очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також вибору коректної ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi
цих грошових потокiв.
Для визначення прогнозних продажiв використовуються прогнози грошових потокiв на основi
фiнансових бюджетiв, затверджених вищим керiвництвом, та цiн третiх сторiн.
Оцiнка справедливої вартостi активу iз використанням методу приведеної вартостi передбачала
застосування наступних основних вхiдних даних з точки зору Компанiї на дату оцiнки:
Середньозважена вартiсть капiталу
Темп зростання виручки
Темп зростання протягом безстрокового перiоду
Маржа EBITDA

/
/
/
/

13,9% - 15,6%
(10%) - 16%
2,14%
7% - 11%

Зазначенi вище припущення - це виконанi керiвництвом оцiнки майбутнiх тенденцiй бiзнесу, в
основi яких лежать як зовнiшнi, так i внутрiшнi джерела iнформацiї.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 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. Компанiя має право вибору: придбати цю землю пiсля подання
заяви до державного органу реєстрацiї чи продовжувати користуватись землею за договором
оренди Українським законодавством термiн закiнчення вказаного права не встановлений. На 31
грудня 2013 року Компанiя не подала заяви на придбання землi. Загальна сума платежiв за
договорами оренди землi за 2013 рiк склала 10 210 тисяч гривень (у 2012 роцi - 10 210 тисяч
гривень). Iнформацiя про загальнi мiнiмальнi платежi за оренду землi розкрита у Примiтцi
19.
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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 2013 р. / Балансова вартiсть iнвестицiй 31 грудня
2012 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
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Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2013 року 99% фiнансової дебiторської заборгованостi було деномiновано
у гривнях (на 31 грудня 2012 - 97% у гривнях).
Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2013 року та 2012
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:

Резерв
Резерв
Сторно
оцiнок
Резерв

на знецiнення на 1 сiчня
на знецiнення протягом року
резерву внаслiдок змiни
керiвництва
на знецiнення на 31 грудня

/
/
/
/
/

31 грудня 2013 р.
127322
(28425)
98897

//
//
//

31 грудня 2012 р.
126497
825

//
//

127322

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.
Iншi статтi фiнансової дебiторської заборгованостi не включають знецiнених активiв.
\
Аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю наведений далi:

Вид заборгованостi / Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на 31 грудня
2013 р.
/ Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2013 р. //
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на 31 грудня 2012 р. / Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2012 р.
Не прострочена та не знецiнена
заборгованiсть
Дочiрнi та асоцiйованi компанiї
Метiнвеста
СКМ та його дочiрнi компанiї
Iншi покупцi без випадкiв
неоплати у минулому

/
/

332597 /
1968 /

//
//

19530 /
8923 /

41569

/

11461 /

//

52056 /

2323

Суми, умови яких були переглянутi
протягом перiоду, в тому числi:
- Дочiрнi та асоцiйованi компанiї
Метiнвеста
/
- СКМ та його дочiрнi компанiї
/
Всього не простроченої та не
знецiненої заборгованостi
/

1888417 /
/

3792 //
47586 //

1040295 /
/

2241168

2234443 /

51378 //

1120762 /

2285060

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
/

52192
40376
34513
8796
135877
(42)
2370278

15869
2617
6212
7069
31767
(42)
1152529

760
638
281
285984
287663
(127280)
2445443

/
/
/
/
/
/
/

2 //
4 //
2349 //
248055 //
250410 //
(98855)//
202933 //

/
/
/
/
/
/
/

Як описано у Примiтцi 7, 2 448 743 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року - 3 520 777 тисяч
гривень) з загальної суми дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi - це заборгованiсть пов'язаних сторiн. При переглядi умов
протягом року були подовженi початково встановленi контрактом дати погашення дебiторської
заборгованостi.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 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.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти, використання яких обмежене

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти
являють собою залишки на поточних рахунках в українських банках. Станом на 31 грудня 2013
року та 31 грудня 2012 року Компанiя не мала грошових коштiв, використання яких було б
обмежене.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року залишки на банкiвських рахунках не
простроченi, не знецiненi та розмiщенi в банках з рейтингом Саа1 (на 31 грудня 2012 року В3) за оцiнкою Moody's.
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Акцiонерний капiтал, нерозподiлений прибуток та резерв переоцiнки

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 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. Протягом 2013 року Компанiя викупила 824 353 свої акцiї за 2 753
тисячи гривень та продала 1 431 159 своїх акцiй за 4 646 тисяч гривень. Компанiя планує
анулювати викупленi акцiї у 2014 роцi.
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).
Вiдповiдно до законодавства України, Компанiя розподiляє отриманий прибуток як дивiденди
або переводить його до резервiв на пiдставi фiнансової звiтностi, пiдготовленої у

вiдповiдностi до НП(С)БОУ. Бухгалтерська звiтнiсть за українськими стандартами є основою
для розподiлу прибутку та iнших виплат. Згiдно з українським законодавством, основою для
розподiлу є нерозподiлений прибуток. Проте законодавство та iншi нормативнi акти, що
стосуються розподiлу прибутку, припускають рiзнi тлумачення. Вiдповiдно, керiвництво
вважає, що на даний момент недоцiльно розкривати у цiй фiнансовiй звiтностi суму резервiв,
що пiдлягають розподiлу. Резерв переоцiнки, визнаний Компанiєю у результатi переоцiнки
основних засобiв, не пiдлягає розподiлу.
У 2013 роцi Компанiя не оголошувала дивiденди.
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Зобов'язання з пенсiйного забезпечення

Зобов'язання Компанiї за пенсiйним планом iз встановленими виплатами вiдносяться до
наступного:

Зобов'язання
(трансформовано)

/ 31 грудня 2013 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
Довгостроковi виплати
працiвникам вiдповiдно до
колективного договору
Всього зобов'язань за
пенсiйним планом iз
встановленими виплатами

31 грудня 2012 р.

//

/

287683

//

248602

/

35831

//

43717

/

323514

//

292319

Суми, визнанi у балансi, визначенi наступним чином:
/ 31 грудня 2013 р.
Поточна вартiсть зобов'язань
за нефiнансованим планом iз
встановленими виплатами
/
323514
Зобов'язання у балансi
/
323514

//

31 грудня 2012р.(трансформовано)

//
//

292319
292319

У звiтi про фiнансовi результати визнанi такi суми:

Вартiсть поточних послуг
Витрати за процентами
Всього

/
/
/
/

2013 рiк
8095
38183
46278

//
//
//
//

2012 рiк (трансформовано)
7359
32793
40152

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

На 1 сiчня
Вартiсть поточних послуг
Витрати за процентами
Переоцiнка зобов'язання за
планом зi встановленими
виплатами у складi
iнших сукупних доходiв.
- змiни фiнансових припущень
- коригування у зв'язку з
вiдмiннiстю фактичних
показникiв вiд прогнозних
Пенсiї виплаченi
На 31 грудня

/
/
/

2013 рiк
292319
8095
38183

//
//
//
//

2012

рiк (трансформовано)
253106
7359
32793

/
/

23119
21740

//
//

35827
18592

/
/
/

1379
(38202)
323514

//
//
//

17235
(36766)
292319

Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi далi:

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

/
/
/
/

31 грудня 2013 р.
14%
4%-6%
5,2%
8%

//
//

31 грудня 2012 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

/

2013 рiк

// 2012 рiк (трансформовано)

//2011 рiк (трансформовано)

Поточна вартiсть зобов'язань за нефiнансованим
планом iз встановленими виплатами на 31 грудня / 323514 //
Коригування зобов'язань за планом у зв'язку з
вiдмiннiстю фактичних показникiв вiд прогнозних /
1379 //

292319

//

253106

17235

//

59908

Вплив змiн основних припущень на поточну вартiсть зобов'язань за планом iз встановленими
виплатами показано далi:
//
2013 рiк
//
2012 рiк
Збiльшення/зменшення номiнальної
ставки дисконту на 1%
// (22193)/25202
//
(20331)/23418
Збiльшення/зменшення номiнальної
заробiтної плати на 1%
//
11291/(10320)
//
11090/(10001)
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 2013 року строк погашення зобов'язань Компанiї за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами становить 9 рокiв (на 31 грудня 2012 року - 9 рокiв). Очiкуванi
протягом 2014 фiнансового року платежi за зобов'язаннями за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами становлять 40 561 тисяч гривень.
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Поточнi зобов'язання з розрахункiв та iншi поточнi зобов'язання

Станом на 31 грудня 2013 року 61% фiнансової кредиторської заборгованостi було деномiновано
у гривнях та 39% у доларах США (на 31 грудня 2012 - 92% у гривнях та 8% у доларах США).
Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2013 року та 2012
року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вказанi дати.
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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
Готова продукцiя, реалiзацiя на
експорт
Iншi послуги
Всього доходiв вiд реалiзацiї

2013 рiк

//

2012 рiк

/

6564530

//

8185097

/
/
/

734564
35406
7334500

//
//
//

593175
51852
8830124

Виручку Компанiї подано за юридичними адресами клiєнтiв. Експортнi продажi у 2013 та 2012
роках складаються переважно з продажiв покупцям у Росiї, Британських Вiргiнських островах
та ОАЕ.
Дохiд вiд реалiзацiї найбiльшому покупцю Компанiї, ТОВ "Метiнвест-Холдинг", склав 6 090 866
тисяч гривень (у 2012 роцi - 7 991 471 тисяча гривень).
Усi активи Компанiї розташованi в Українi.
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Види витрат

Сировина, витратнi матерiали та змiни готової
продукцiї i незавершеного виробництва
Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв
соцiального страхування
Амортизацiя (Примiтка 8)
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 (Примiтка 13)
Знецiнення основних засобiв
Iншi витрати
Всього операцiйних витрат
Включенi до таких категорiй:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї
- витрати на збут
- загальнi та адмiнiстративнi витрати

/

2013 рiк

//

2012 рiк

/

6237758

//

8825901

/
/
/
/
/
/

323968
316292
124136
80256
35812
23264

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

309766
346549
104348
109044
39705
21355

/
/
/
/

6517
76134
7224137

//
//
//
//

6266
186473
71356
10020763

/
/
/

7023875
126195
74067

//
//
//

9812981
128003
79779

Всього операцiйних витрат
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7224137

//

10020763

//
//

2012 рiк
20987

Iншi операцiйнi доходи та витрати

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

/
/

2013 рiк
19800

/
/
/
/

19294
4232
8012
51338

//
//
//
//

1120
16303
38410

/
/

2013 рiк
(48055)

//
//

2012 рiк
(52417)

/
/
/

(16594)
(11820)
(9956)

//
//
//

(17669)
(400)
(7141)

/
/
/
/

(4569)
(2763)
(12182)
(105939)

//
//
//
//

(5797)
(3019)
(17563)
(104006)

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:

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

/
/
/
/

2013 рiк
221092
221092

//
//
//
//

рiк
179
(168382)
(168203)

2012

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, що не включаються до валових витрат
- Неоподатковуваний дохiд
Вплив змiн ставки податку
Змiна оцiнки щодо вiрогiдностi реалiзацiї
вiдстроченого податку
Припинення визнання ранiше визнаних
вiдстрочених податкiв
Витрати/(кредит) з податку на прибуток

/
/

2013 рiк
25843

//
//

2012 рiк
(1277783)

/

4910

//

(268335)

/
/
/

9452
(1379)
2730

//
//
//

46632
(2723)
56223

/

183909

//

/
/

21470
221092

//
//

(168203)

Ефективна ставка податку за 2013 рiк становила 855 % (у 2012 роцi - 13%), що зумовлено
переважно списанням у 2013 роцi вiдстроченого податкового активу по податкових збитках.
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 ставками 19% та 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 по 31 грудня 2014 року, 17% з 1 сiчня по 31
грудня 2015 року та 16% пiсля 1 сiчня 2016 року.
27 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила рiшення щодо внесення змiн до
Податкового кодексу України, згiдно до яких ставки податку на прибуток та податку на додану
вартiсть встановлюються на постiйнiй основi на рiвнi 18% та 20% вiдповiдно
Показник / 31 грудня 2012 р. / Вiднесено на iнший сукупний дохiд
(вiднесено) на фiнансовий результат / 31 грудня 2013 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi зменшують суму оподаткування

/ Кредитовано

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення /
Запаси
/
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть/
Перенесенi податковi збитки
/
Поточнi зобов'язання за розрахунками
за авансами отриманими
/
Iнше
/
Всього вiдстроченого податкового
активу
/
За вирахуванням вiдстрочених
податкових зобов'язань
/
Визнаний вiдстрочений податковий
актив
/
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

47637
8725
24505
238465

/
/
/
/

3793

6508 /
3905 /

/
1640 /
/
2330 /
/ (22457)/
/ (199492)/
/
/

(6508)/
330 /

4235

329745 /

3793 / (224157)/

109381

(57200)/

1604 /

(52531)

272545 /

5397 / (221092)/

3065 /

1604 /

3065 /

(52531)

/ (57200)/

1604 /

3065 /

(52531)

(1604)/

(3065)/

52531

/

/

/
/

57200 /
-

/

Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi зменшують суму оподаткування
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення / 42953
Основнi засоби
/ 30281
Запаси
/
9809
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть/ 26564
Перенесенi податковi збитки
/ 60285
Поточнi зобов'язання за розрахунками
за авансами отриманими
/
6508
Iнше
/
5620
Всього вiдстроченого податкового активу/ 182020

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

19

56850

/ (57200)/

Показник / 31 грудня 2011 р. / Вiднесено на iнший сукупний дохiд
(вiднесено) на фiнансовий результат / 31 грудня 2012 р.

За вирахуванням вiдстрочених
податкових зобов'язань
Визнаний вiдстрочений податковий
актив

53070
11055
2048
38973

/

-

/ Кредитовано

/
/
/
/
/

5877
-

/
/
/
/
/

(1193)/
(30281)/
(1084)/
(2059)/
178180 /

47637
8725
24505
238465

/
/
/

/
/
5877 /

/
(1715)/
141848 /

6508
3905
329745

(1084)/

(5877)/

/

/ 180936 /

/

141848 /

/

(1084)/ (82650)/

26534 /

(57200)

/

(1084)/ (82650)/

26534 /

(57200)

/
/

1084 /
-

-

(57200)

5877 /

/

/ (76773)/

26534 /

272545

57200
-

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 часу одержує
претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних
консультацiй, керiвництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових
позовiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй 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. Компанiя не розробила довгостроковий план забезпечення
виконання вiдповiдних законiв та нормативних вимог, оскiльки процедурi дотримання цих вимог
законодавством не встановленi. 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.
Зобов'язання по капiтальних витратах. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала
передбаченi договорами зобов'язання по капiтальних витратах у сумi 28 875 тисяч гривень (у
2012 роцi - 16 000 тисяч гривень).
Зобов'язання з оренди. Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя мала договiрнi зобов'язання
по орендi землi, яку вона займає, у сумi 35 211 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року - 44
601 тисяча гривень).
Страхування. Наразi Метiнвест має страхове покриття пошкодження майна та перерви у
виробництвi на умовах "Усi ризики", яке розмiщене великим мiжнародним страховим брокером i
яке вiдповiдає передовим стандартам для компанiй металургiйної та гiрничо-видобувної галузi
у Схiднiй Європi. Це покриття, зокрема, покриває втрати вiд перерви у виробництвi на
взаємозалежних пiдприємствах у межах виробничого циклу, що виникає внаслiдок збитку навiть
на одному iз застрахованих пiдприємств Групи "Метiнвест".
Крiм того, Компанiя має страховi покриття вiдповiдно до вимог українського законодавства,
включаючи обов'язкове страхування життя та здоров'я, обов'язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi органiзацiй, якi експлуатують небезпечнi виробничi об'єкти, обов'язкове
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезень небезпечних вантажiв, страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Компанiя також має iншi
види добровiльного страхування, у тому числi страхування вантажiв та транспортних засобiв,
медичне страхування та iншi види.
Наданi гарантiї. Компанiя та чотири iншi дочiрнi компанiї Метiнвеста виступають
поручителями та несуть солiдарну i множинну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Metinvest
B.V. по Єврооблiгацiях, розмiщених у лютому 2011 року. Єврооблiгацiї пiдлягають погашенню у
2018 роцi. Станом на 31 грудня 2013 року максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї за
цим поручительством становив 6 189 715 тисяч гривень (еквiвалент 774 392 тисячi доларiв
США) (на 31 грудня 2012 року - 6 189 715 тисяч гривень - еквiвалент 774 392 тисячi доларiв
США)).
Компанiя та чотири iншi дочiрнi компанiї Метiнвеста виступають поручителями та несуть
солiдарну i множинну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Metinvest B.V. по Єврооблiгацiях,
розмiщених у травнi 2010 року. Єврооблiгацiї пiдлягають погашенню у 2015 роцi. Станом на 31
грудня 2013 року максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї за цим поручительством
становив 4 042 012 тисяч гривень (еквiвалент 505 694 тисячi доларiв США) (на 31 грудня 2012
року - 4 042 012 тисяч гривень - еквiвалент 505 694 тисячi доларiв США)).
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Управлiння фiнансовими ризиками

Фактори фiнансового ризику. У ходi своєї дiяльностi Компанiя наражається на численнi
фiнансовi ризики, серед яких ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик
справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв та цiновий ризик),
кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Функцiя управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється
Центральним казначейством Метiнвеста. Центральне казначейство визначає та оцiнює фiнансовi
ризики у тiсному спiвробiтництвi з операцiйними пiдроздiлами групи. Центральне
казначейство надає письмовi принципи загального управлiння фiнансовими ризиками, а також
офiцiйну полiтику, що охоплює такi аспекти, як валютний ризик, ризик процентної ставки,
кредитний ризик та iнвестування надлишкової лiквiдностi. Загальна програма управлiння
ризиками враховує непередбачуванiсть фiнансових ризикiв та спрямована на зведення до
мiнiмуму потенцiйного негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi результати Групи
"Метiнвест". Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування ризикiв,
оскiльки ринок таких iнструментiв в Українi не розвинутий.

(a) Ринковий ризик
(i) Валютний ризик
Компанiя працює з мiжнародними покупцями та постачальниками i, вiдповiдно, наражається на
валютний ризик, пов'язаний з рiзними валютами, в яких проводяться операцiї (передусiм
долари США). Валютний ризик виникає у випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або
визнанi активи чи зобов'язання деномiнованi у валютi, яка не є функцiональною валютою
пiдприємства.
В управлiннi валютними ризиками Компанiя обмежується вибором валюти, в якiй здiйснюється
операцiя, та переговорами з приводу валюти договору купiвлi-продажу. Iноземна валюта може
бути загалом конвертована у гривнi за курсом, що є близьким до курсу НБУ.
Основний механiзм, який Компанiя використовує для зведення валютного ризику до мiнiмуму, це зменшення чистої монетарної позицiї в iноземнiй валютi (розрахованої як рiзниця мiж
сумами дебiторської та кредиторської заборгованостi, деномiнованими у доларах США).
Компанiя також прагне мiнiмiзувати витрати, пов'язанi з придбанням та продажем iноземної
валюти. Центральне казначейство здiйснює монiторинг цього процесу, розроблюючи вiдповiдну
полiтику та контролюючи кожну окрему операцiю.
Станом на 31 грудня 2013 року, якби курс долара США до гривнi зменшився/збiльшився на 10%
(у 2012 роцi - 10%) при незмiнностi решти змiнних, прибуток пiсля оподаткування за 2013 рiк
був би менше/бiльше на 100 532 тисячi гривень (на 31 грудня 2012 року - на 14 364 тисячi
гривень менше/бiльше), переважно, в результатi збиткiв/прибутку вiд курсової рiзницi при
перерахунку грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi, деномiнованих у доларах США та
прибутку/збиткiв вiд курсової рiзницi при перерахунку кредиторської заборгованостi,
деномiнованої в доларах США.
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну євро та росiйського рубля не мало б суттєвого
впливу на прибутки Компанiї пiсля оподаткування або капiтал.
(ii) Цiновий ризик
Компанiя може наражатися на цiновий ризик внаслiдок наявностi у Компанiї iнвестицiй,
показаних у балансi у складi iнвестицiй для подальшого продажу або iнвестицiй у дочiрнi та
асоцiйованi компанiї. При управлiннi цiновим ризиком Компанiї не диверсифiкує свiй портфель
цiнних паперiв, оскiльки Компанiя утримує цi активи на вимогу Управляючої компанiї
внаслiдок минулих угод, метою яких було посiсти провiдну позицiю у металургiйнiй та
сумiжних галузях.
Компанiя не наражається на ризик змiни цiни на дольовi цiннi папери, оскiльки вона не має
значних iнвестицiй, показаних у балансi у складi iнвестицiй для подальшого продажу.
Компанiя не має фiнансових iнструментiв, якi б наражали її на товарний цiновий ризик.
(iii) Ризик грошових потокiв та справедливої вартостi процентної ставки
Оскiльки Компанiя не має значних процентних активiв, доходи та грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi Компанiї
переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок.
(б) Кредитний ризик
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється на рiвнi Метiнвеста. Кредитний ризик виникає у
зв'язку з поточними рахунками у банках, строковими депозитами та операцiями з
контрагентами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за
операцiями.
В Метiнвестi впровадженi процедури, що забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з
вiдповiдною кредитною iсторiєю. Аналiз та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються окремо
по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть
отримати кредит понад встановлений лiмiт. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву на
знецiнення являє собою максимальну суму кредитного ризику. Кредитний ризик на рiвнi
компанiй Метiнвеста є незначним.
Центральне казначейство координує процес розмiщення коштiв та вибору фiнансових установ
Компанiєю. Центральне казначейство є централiзованим пiдроздiлом, яке вiдповiдає за
контроль лiмiтiв та умов розмiщення коштiв у кожнiй фiнансовiй установi. Грошовi кошти
розмiщенi у великих українських та мiжнародних фiнансових органiзацiях з надiйною
репутацiєю, якi на момент розмiщення є найменш ризиковим.
Центральне казначейство веде облiк та консультує щодо податкового ефекту накопичення та
управлiння тимчасово не використовуваними грошовим коштами. У випадку, коли наявнi грошовi

кошти перевищують потреби в оборотному капiталi, Центральне казначейство iнiцiює та
координує такi дiї:
- погашення найбiльш дорогих кредитних коштiв зi строками погашення у найближчому
майбутньому за умови, що за дострокове погашення до Компанiї не будуть застосованi штрафнi
санкцiї;
- розмiщення не використовуваних грошових коштiв на банкiвських депозитах, щоб зменшити
загальнi нарахованi проценти;
- придбання фiнансових активiв.
Максимальна сума кредитного ризику станом на звiтну дату становить 2 626 417 тисяч гривень,
з яких 2 501 916 тисяч гривень - за операцiями з пов'язаними сторонами (на 31 грудня 2012
року - 3 634 122 тисячi гривень та 3 556 885 тисяч гривень, вiдповiдно) та являє собою
балансову вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi та грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Компанiя не забезпечує свою дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва Компанiї, кредитний ризик належним чином врахований у створених
резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
(в) Ризик лiквiдностi
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових
коштiв, наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв завдяки використанню позикових коштiв та
можливiсть закриття ринкових позицiй. Внаслiдок динамiчного характеру бiзнесу казначейство
Компанiї прагне зберегти гнучкiсть фiнансування завдяки збереженню можливостi доступу
ресурсiв за кредитним лiнiями.
Управлiння поточною лiквiднiстю Компанiї та iнших пiдприємств Метiнвеста являє собою
централiзований процес управлiння та перерозподiлу грошових потокiв мiж пiдприємствами
Метiнвеста, контролю над дебiторською та кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими
на iнвестування, та використання короткострокового фiнансування.
Компанiя здiйснює монiторинг фiнансових показникiв за поточними та майбутнiми позиковими
коштами та iнформує Центральне казначейство про недолiки чи заходи щодо їх усунення.
Центральне казначейство координує дiяльнiсть Компанiї для забезпечення дотримання
фiнансових показникiв.
Нижче у таблицi показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення залежно вiд
перiоду, що залишився до вiд звiтної дати до контрактних строкiв погашення. Суми, показанi
у таблицi, - це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами. Суми, що погашаються
протягом 12 мiсяцiв, показанi за балансовою вартiстю, оскiльки вплив дисконтування є
незначним.
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Управлiння ризиком капiталу

Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в якостi
безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам.
Для пiдтримки чи коригування структури капiталу Компанiя може повертати капiтал акцiонерам,
залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї чи продавати активи для зменшення суми боргу.
Оскiльки Компанiя є частиною вертикально iнтегрованого холдингу, управлiння ризиком
капiталу здiйснює Управлiння корпоративних фiнансiв Метiнвеста, який контролює величину
капiталу на консолiдованому рiвнi на основi спiввiдношення власних та позикових коштiв. Це
спiввiдношення розраховується як чиста сума боргу, подiлена на загальну суму капiталу.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року Компанiя не маж боргу.
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 2013 року та 31 грудня 2012 року вищезазначенi вимоги до акцiонерного
капiталу дотримувались Компанiєю.
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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.
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Представлення фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки

Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 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.

