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

Рафальський Павло Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05393085
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Баглiйський, 51901, м. Днiпродзержинськ, вул. Колеусiвська, б. 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента
privat@dkhz.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюллетень "Вiдомостi НКЦПФР" 78

23.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.dkhz.com.ua в мережі Інтернет 19.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. 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)

30. Примітки

За звiтний перiод ємiтент:
не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств; не пiдлягав рейтинговiй
оцiнкi тому, що товариство не вiдноситься до стратегичних об'єктiв,
визначених Кабмiном України, не має у своєму статутному фондi державної
долi i не є монополiстом будь-якої продукцiї; не нараховував дивiденди; не

здiйснював випуску iпотечних, цiльових облiгацiй, не випускав боргових,
похiдних та iншiх цiнних паперiв; не викупав власних акцiй; не будував
житла.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається бо емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
51901
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Баглiйський
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпродзержинськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Колеусiвська, б. 1
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
серiя А01 №237035
3.2.2. Дата державної реєстрації
19.04.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
170584321
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
170584321
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26002962507224
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк
3.3.5. МФО банку
334851
3.3.6. Поточний рахунок
26002962507224
3.4. Основні види діяльності
19.10

Виробництво коксу та коксопродуктiв

46.75

Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

49.20

Вантажний залiзничний транспорт

3.5. 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

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв
архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом загального користування (крiм
надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)

Мiнiстерство
регiонального
АГ
15.04.2011 розвитку та
№576098
будiвництва
України

22.07.2015

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

Мiнiстерство
АВ
31.01.2007 транспорту та
№311951
зв'язку України

30.01.2012

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства. У зв'язку з закiнченням
термiну дiї отримана нова лiцензiя серiя АД
Опис
№033569 "Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом".

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних
вантажiв автомобiльним транспортом
Опис

Мiнiстерство
АД
18.04.2012 транспорту та необмежений
№033569
зв'язку України
Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

Мiнiстерство
АВ
12.09.2007 iнфраструктури
№548919
України

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв
залiзничним транспортом
Опис

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за
перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)

11.09.2012

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

АВ
27.04.2011
№582598

Мiнiстерство
промислової

01.03.2016

полiтики
України
Опис

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск),
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

АВ
07.04.2011
№580487

Опис

Опис

Опис

Мiнiстерство
охорони
здоров'я
України

необмежений

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

АД
07.12.2012
№075626

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами

08.10.2015

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

АГ
05.05.2011
№601307

Медична практика

Державний
комiтет
України з
питань
контролю за
наркотиками

Мiнiстерство
екологiї та
природних
ресурсiв
України

07.12.2017

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої
дiяльностi Товариства.

4. 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)

Lanebrook Limited

173839

0Кiпр Фемiстоклi Дервi, 3
Джулiя Хауз П.С. 1066

93.855

Вiдкрите акцiонерне товариство
iнвестицiйна компанiя "Атланта"

20148696

45612Україна смт. Торчин
вул. I.Франка, 4

0.0001

ЗАТ "УКРIНВЕСТБРОКЕР"

23728336

01135Україна м. Київ вул.
Голосiївська, 11/39

0.0049

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Металпромекспорт"

25515001

52005Україна смт.
Ювiлейне вул. Виробнича, 1

0.3607

ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ФОНД
РОЗВИТКУ РЕГIОНУ"

25521409

51931Україна м.
Днiпродзержинськ вул.
Сировця, 14

0.1802

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Торговець
цiнними паперами "Тетраiдер"

30453368

21036Україна м. Вiнниця
вул. Хмельницьке шосе, 13

0.0017

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТОIК-Комерс"

32131780

83017Україна м. Донецьк бр Шевченка, б. 29 офiс 712

0.0006

АРРАН КОНТIНЕНТАЛ С.А.
(ARRAN CONTINENTAL S.A.)

349314

0Британськi Вiргiнськi о-ви
Пасеа Iстейт Роуд-Таун

0.000

ТОВ "Столиця - цiннi папери"

21668943

01135Україна м. Київ вул.
Золотоусiвська, 23А

0.0003

ТОВ "IГ "Зебра"

36866598

04215Україна м. Київ вул.
Свiтлицького, 30/20

0.5862

ТОВ "ФК-ЗБЕРIГАЧ"

38375990

01033Україна м. Київ вул.
Саксаганського, б. 36-В, 5-й
поверх

0.6988

TEMPSFORD INVESTMENTS
LIMITED

148057

0Кiпр ЛЕДРА ХАУС Агiос
Андреас, Агiу Павлу, 15

0.6988

ТОВ "КУА "ПАРАНГОН"
ПНВIФЗТ "Феолент"

34464724

99053Україна м.
Севастополь вул.
Вакуленчука, 33-В/3-1

0.0000

ПВIФНВЗТ "Премiум" ТОВ
"КУА"СIАМ-Iнвест"

35295550

01125Україна м. Київ вул.
Володимирська, 6/1

0.0016

ТОВ "АРТА Цiннi Папери"

32709075

01001Україна м. Київ пров.
Музейний, 4

0.0021

Беркузiа Трейдiнг ЛТД

181409

0Кiпр Зiнас Кантер та
Орiгенус П.С. 3035

1.3976

Plasma Enterprises Limited

71853

4047Кiпр GALATEX
BEACH CENTERE 54 Office
47

0.0322

Броудхарст Iнвестментс Лiмiтед

81692

0Кiпр 2-4 Arch. Makarios III
Avenue9-th Floor Capital
Center

0.2570

PENNYGOLD TRADING SUPPLIES

297891

0Iрландiя Dublin 6
Chelmsford Road, 42

0.2409

DOVIRA HOLDING LIMITED

171815

0Кiпр Фемiстоклi Дервi, 3
Джулiя Хауз П.С. 1066

0.0085

ТОВ "Компанiя "Аура"

19149414

49005Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Писаржевського, 1А

1.3935

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)

Фiзичних осiб-4171

д/н 0 д/н

0.2793

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Чисельнiсть працюючих на кiнець звiтного перiоду складає 1413 осiб. Порiвняно з 2011 роком
чисельнiсть персоналу збiльшилась на 25 чоловiк у звя'зку з реалiзацiєю програми
працевлаштування iнвалiдiв та необхiднiстю комплектацiї тимчасових вакансiй. Фактична
середньооблiкова чисельнiсть складає 1373 особи, позаштатних працiвникiв не має, працюють за
сумiсництвом 12 осiб, на умовах неповного робочого дня 5 особи. Фонд оплати працi у 2012 роцi
становив 62712 тис.грн. (у 2011 роцi - 51163 тис.грн.), у тому числi: фонд основної заробiтної
плати – 39 341,0 тис. грн; фонд додаткової заробiтної плати – 22 919,9 тыс. грн; фонд
заохотчувальних та компенсацiйних виплат – 451,4 тыс. грн. Середня заробiтна плата одного

робiтника у еквiвалентi повної зайнятостi складає 3897 гривень (у 2011 роцi - 3289 гривень),
робiтника промислово-виробничої дiяльностi – 3961 тис.грн. Спiввiдношення середньомiсячної
заробiтної плати всього персоналу та промислово-виробничого персоналу становить 118,5 та
118,7%.
Збiльшення середньої заробiтної плати у 2012 роцi порiвняно з 2011 роком вiдповiдно з Галузевою
угодою становить 16%. Заборгованностi по заробiтнiй платi протягом звiтного перiоду не було.
Виплата заробiтної плати здiйснювалась переважно на пластиковi картки у ПУМБi.
У товариствi дiє разрядна система оплати працi, яка складається з семи тарифiв. Годинна тарифна
ставка робiтника першого разряду з нормальними умовами працi складає 7,1 грн, мiнiмальний
оклад 1184 грн, що на 50 грн або на 4,4 % бiльше прожиткового мiнiмума для працездатних осiб.
Протягом 2012 року годиннi тарифнi ставки та оклади неоднаразово переглядалися в звязку зi
збiльшенням прожиткового мiнiмуму i мiнiмальної заробiтної плати. При цьому строго
витримувалися мiжквалiфiкацiйнi спiввiдношення i мiжразряднi коефiцiєнти, встановленi
тарифною сiткою.
Головною умовою успiшного розвитку пiдприємства та забезпечення ефективностi виробництва є
наявнiсть квалiфiкованого кадрового потенцiалу. Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв за звiтний перiод проводились згiдно "Програми професiйного
навчання на 2012 рiк". З питань професiйної пiдготовки товариство спiвпрацювало з навчальними
закладами та спецiалiзованими пiдприємствами, якi готують висококвалiфiкованi кадри робочих
та спецiалiстiв. За звiтний перiод обучено новим професiям (пiдготовка, перепiдготовка, сумiжнi
професiї) - 174 особи. Навчання проводилось, як безпосередньо на виробництвi, так i в ДП ДУКК
"Монолiт". Керiвники, спецiалiсти, професiонали (138 чол.) пiдвищували квалiфiкацiю на курсах,
консультативно-методичних семiнарах та семiнарах-тренiнгах з вiдривом вiд виробництва, в тому
числi 21 людина була обучена i пройшла перевiрку знань законодавчих та нормативно-правових
актiв з охорони працi.
Крiм того, у 2012 роцi серед працiвникiв ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" були проведенi
конкурси професiйної майстерностi "Кращiй по професiї - 2012", ", в якому взяли участь 48
робочих та "Кращiй молодий робочий по професiї - 2012 ", в якому взяли участь 16 молодих
робiтникiв. Всього за 2012 рiк витрати на пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв
товариства склали – 298,1 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рафальський Павло Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 679762 09.08.1997 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», з 05.09.2008 року Генеральний директор
ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», з 28.03.2011 року Генеральний директор ПАТ «ЄВРАЗ
Днiпродзержинський КХЗ».
6.1.8. Опис
Генеральний директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства. До компетенцiї
Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства, згiдно Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисюк Тимур Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32 00 532025 30.11.2000 Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської обл.
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий контролер ТОВ «ЄвразХолдiнг», Голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Днiпродзержинський
КХЗ», директор фiнансовий ПАТ "ЄВРАЗ Баглiйкокс".
6.1.8. Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї: - керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її
членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; - головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує ведення
протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi
документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого
Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради
в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з
iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми
особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або
необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У 2012 роцi винагороди вiд Товариства не
отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
TOLLIPONE LTD
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 182177 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства",
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є
посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення
протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори,
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi
Положенням про Наглядову раду. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.
6.1.8. Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства",
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є
посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення
протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори,
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi
Положенням про Наглядову раду. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
HEATSHINE HOLDINGS LTD
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 182181 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**

д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства",
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у
Товариствi є безоплатною.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 205379 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства",
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у
Товариствi є безоплатною.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
CHANTUSOS HOLDINGS LTD
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 205326 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства",
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у
Товариствi є безоплатною.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний
директор

Рафальський
Павло
Миколайович

АЕ 679762 09.08.1997
Днiпровським РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл.

01.02.2001

2000

0.00029

2000

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Борисюк Тимур
Володимирович

32 00 532025 30.11.2000
Заводським РВВС
Новокузнецького УВС
Кемеровської обл.

09.06.2008

5

0.000001

5

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

TOLLIPONE LTD

д/н 182177 д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

HEATSHINE
HOLDINGS LTD

д/н 182181 д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

BOLKIVIROS
HOLDINGS LTD

д/н 205379 д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

CHANTUSOS
HOLDINGS LTD

д/н 205326 д/н

0

0

0

0

0

0

2005

0.000291

2005

0

0

0

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

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
Найменування
юридичної особи

Lanebrook Limited

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

173839

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

0 Кiпр Nicosia
Themistokli Dervi, буд. 3
JULIA HOUSE, оф.
P.С.1066

19.11.2012

640407730

93.855

640407730

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

0

0

0

93.855

640407730

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

д/н

д/н 0 д/н

Усього 640407730

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

К

про
пред'

К

про
пред'

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
18.04.2012
94.917
Питання порядоку денного: 1. Про обрання робочих органiв Загальних Зборiв акцiонерiв. 2. Про звiт
Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк. 3. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про
дiяльнiсть за 2011 рiк. 4. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк. 5. Про
затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Про затвердження порядку покриття збиткiв за
результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 7. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на
2012 рiк. 8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. 9. Про прийняття рiшення про
затвердження змiн до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ». 10. Про прийняття рiшення
про затвердження змiн до Положення про Наглядову раду. 11. Про прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 13. Про обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї. 14. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової Ради. Всi питання порядку денного були розглянутi,
рiшення по них прийнятi. Обрали Голову, Секретаря та Лiчильну комiсiю загальних зборiв. Роботу
Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2011 рiк визнали задовiльною. Визначили, що
збитки Товариства за 2011 рiк у сумi 57 мiльйонiв 587 тисяч гривень будуть покритi за рахунок
Резервного фонду в розмiрi 77 тисяч гривень, а iнша частина збиткiв у розмiрi 57 мiльйонiв 510 тисяч
гривень - за рахунок прибуткiв, отриманих Товариством у 2012 роцi. Затвердили основнi напрямки
дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Схвалили укладення договорiв: - з ТОВ «Метiнвест Холдинг»
договiр №ДУК-03/12-01-п/41 вiд 20.01.2012 року на поставку коксової продукцiї; - з ТОВ «Метiнвест
Холдинг» договiр №ДЗЛ-01/12-48-р/42 вiд 20.01.2012 року на купiвлю вугiльного концентрату; - з
ТОВ ТД «Шолоховський» договiр №12-48 вiд 23.01.2012 року на купiвлю вугiльного концентрату; - з
компанiєю «Дукалiон Трейдiнг ЛТД» (DUCALION TRADING LTD) договiр №03-12/74 вiд 02.02.2012
року на купiвлю вугiльного концентрату; - з ПАТ «Авдєєвський КХЗ» договiр №12/43/133/12 Ос вiд
23.01.2012 року на купiвлю вугiльного концентрату; - з ВАТ «Вугiльна компанiя «Пiвнiчний Кузбасс»
договiр №12/93 вiд 14.02.2012 року на купiвлю вугiльного концентрату, загальна сума кожного з яких
визначається сумою всiх специфiкацiй (додаткiв) до договорiв, якi будуть укладатися протягом
термiну дiї договорiв, i якi по кожному з договорiв будуть становити бiльш 25% балансової вартостi
активiв ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ», визначеної за результатами 2011 року. Затвердили
змiни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Затвердили змiни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Вiдкликали особовий склад Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради. Обрали Ревiзiйну комiсiю зi
строком повноважень на 1 рiк у наступному складi: - Борисюк Тимур Володимирович – член
Ревiзiйної комiсiї; - Сачко Наталiя Сергiївна - член Ревiзiйної комiсiї. Обрали Наглядову раду
Товариства строком повноважень на 1 рiк у наступному складi: - Член Наглядової ради - TOLLIPONE
LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради - HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради - CHANTUSOS HOLDINGS LTD
(Кiпр).

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Р.О.С.Т. Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36946224

Місцезнаходження

01030 Україна Київська Печерський м. Київ вул. Iвана Франка, б. 42,
офiс 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №520458
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 235-13-36

Факс

(044) 235-18-58

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно
договору №10/300 вiд 07.06.2010 року про вiдкриття рахункiв
власникам цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Печерський м. Київ вул. Б.Грiнченка, б. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-74

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв

Опис

Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв згiдно
договору №Е-323/233 вiд 01.06.2010 року про обслуговування емiсiї
цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "IНСАЙДЕР"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32281420

Місцезнаходження

49600 Україна Дніпропетровська Кiровський м. Днiпропетровськ вул.
Набережна Ленiна, б. 29-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей А №006653

вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2009

Міжміський код та телефон

(056) 744-33-06

Факс

(056) 371-61-42

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство користується послугами незалежного аудитора, який
проводить перевiрку фiнансових звiтiв i надає висновок, щодо цих
фiнансових звiтiв, згiдно договору на надання аудиторських послуг №
12-12/А/553 вiд 02.10.2012 року.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21870998

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Кiровський м. Днiпропетровськ вул.
Сiмферопольська, б. 21

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №299674
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.03.2007

Міжміський код та телефон

(056) 370-18-96

Факс

(056) 370-18-96

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Опис

Товариство користується послугами з добровiльного медичного
страхування згiдно договору №07-11/ДКХЗ/487 вiд 18.07.2011 року.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.04.2010

105/1/10

ДКЦПФР

UA4000066997

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

682337284

170584321

100

0.25

682337284

170584321

100

Опис

04.10.2006

437/1/06

Опис

25.08.2004

506/1/04

Опис

11.10.1999

196/04/99

Опис

30.08.1996

153/1/96

У звiтному перiодi Товариство додаткових випускiв акцiй не здiйснювало.

ДКЦПФР

UA0400791002

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР випуску акцiй бездокументарної форми iснування.

ДКЦПФР

UA0400791002

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

340463373

85115843.25

100

0.25

100463373

25115843.25

100

0.25

100463373

25115843.25

100

Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР додаткового випуску акцiй.

Днiпропетровське
територiальне
управлiння ДКЦПФР

д/н

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР додаткового випуску акцiй.

Фiнансове управлiння
Днiпропетровської
обласної державної

д/н

Акція проста
бездокументарна
іменна

Документарні
іменні

адмiнiстрацiї
Опис

Свiдоцтво втратило чиннiсть у зв'язку з замiною на свiдоцтво видане Днiпропетровським територiал

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод - пiдприємство гiрничо-металургiйного комплексу
України, був збудований на початку 30-х рокiв як коксовий цех Днiпровського металургiйного
комбiнату. У червнi 1931 року коксохiмiчний цех вiдокремився вiд комбiнату у самостiйне
пiдприємство пiд назвою Днiпродзержинський коксохiмiчний завод iменi С.Орджонiкiдзе у складi
вуглефабрики, двох коксових батарей, цеху уловлювання хiмiчних продуктiв коксування i
смолопереробного цеху. У роки Другої свiтової вiйни основне обладнання та устаткування заводу
було евакуйоване у схiднi райони Росiї, а iнше знищене у ходi бойових дiй. Пiсля завершення
вiйни почалися вiдбудiвельнi роботи та у квiтнi 1946 року було одержано перший пiслявоєнний
кокс. Вiдновлення всiх об'єктiв було завершено у 1950 роцi. У 1984-1989 роках проведена
реконструкцiя заводу: введена в експлуатацiю нова коксова батарея 1-БIС. У 1992 роцi здiйснена
реконструкцiя старої коксової батареї №5. У 1998 роцi завершена реконструкцiя
смолопереробного цеху. У 2003 роцi введено в дiю новi потужностi у теплосиловому цеху. У 2005
роцi введено в експлуатацiю закритий цикл оборотної води кiнцевого охолодження коксового
газу, почалося будiвництво цеху очистки коксового газу вiд сiрководню. У 2007 роцi закiнчена
робота по запровадженню мiжнародної системи менеджменту якостi 9001:2000. Пiдприємство
утримує ряд об'єктiв соцiальної сфери, а саме базу вiпочинку, туристичну базу, дитячий
оздоровчий табiр, два гуртожитки, клуб, спортивний зал, двi їдальнi, медико-санiтарну частину. У
квiтнi 1996 року Днiпродзержинський коксохiмiчний завод був перетворений у вiдкрите
акцiонерне товариство, акцiями якого станом на 01.01.2013 року володiють 4161 фiзична та 21
юридична особи. 01 квiтня 2011 року, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства", вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" було
перейменоване у публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний
завод". Пiдприємство у 2012 роцi здiйснюєвало зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно з дiючим
законодавством України. Вартiсть експортної продукцiї становить 11542 тис. доларiв США. Доля
експортної продукцiї у країни СНД становить 58,3 вiдсотка, у країни дальнього зарубiжжя – 32,1
вiдсотка.
Будь-якого злиття, приєднання, перетворення, подiлу або видiлення у звiтному перiодi не
вiдбувалося.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
У складi ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" знаходиться 3 основних цехи, а саме:
вуглекоксовий, уловлювання хiмiчних продуктiв коксування, смолопереробний i 14 допомiжних
цехiв та дiльниць, у тому числi: теплосиловий, ректифiкацiї сирого бензолу, який зараз
законсервований, по ремонту коксохiмiчного обладнання, енергоремонтний, ремонтномеханiчний, сервiсний центр, залiзничний, автомобiльного транспорту, дiльниця контрольновимiрювальних приладiв та метрологiчного забезпечення, дiльниця iнформацiйних технологiй та
зв'язку, лабораторiя охорони навколишнього середовища, центральна заводська лабораторiя,
газорятувальна станцiя, медико-санiтарна частина, вiддiл охорони працi та пожежної безпеки,
житлово-соцiальний вiддiл, заводоуправлiння та iншi. Органiзацiйна структура пiдприємства
вiдображена у Статутi товариства. Структура управлiння передбачає однолiнiйну систему
адмiнiстративного керiвництва, при якiй Генеральний директор здiйснює загальне керiвництво
виробництвом i економiкою, а його заступники i директора по основним напрямкам роботи
вирiшують конкретнi задачi, вiдповiдно до своїх функцiональних обв'язкiв. У звiтному перiодi
проведенi заходи щодо удосконалення функцiй структурних пiдроздiлiв, оптимiзацiї їх
чисельностi, концентрацiї ресурсiв пiдприємства на основнiй виробничiй дiяльностi, змiцнення
вертикально-iнтегрованої системи керiвництва на основi встановленої пiдпорядкованостi по

центрам функцiональної вiдповiдальностi.
У органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни: лiквiдований
регiональний проектний офiс, поверненi з аутсорсингу вiддiли юридичний та корпоративних
вiдносин.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства або змiни його структури з
боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Правовi основи регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку i складання фiнансової
звiтностi закрiпленi у Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi („МСФЗ“), прийнятих Радою
з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО“), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ“). Облiкова полiтика у
товариствi здiйснюється згiдно наказу № 1284 вiд 30 грудня 2011 року "Про облiкову полiтику i
органiзацiю бухгалтерського облiку".Основнi принципи облiкової полiтики.
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд оцiнюється як iмовiрне, i
якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю
отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз продажу.
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли
значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай,
при доставцi товарiв.
Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть
(ПДВ).
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про
фiнансовий стан.
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу i валових витрат, вiдображених компанiями в
їх податкових декларацiях. В 2010 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 25%..
Пенсiйнi та iншi виплати персоналу сплачуються за державною пенсiйною програмою для своїх
працiвникiв згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi.
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими
програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць,
що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи
за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позики та
дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для
продажу або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджування
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими
або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання
такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням
методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Витрати,
обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших
операцiйних витрат.
Фiнансовi активи вважаються знецiненими тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання
"випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим
активом, що пiддається надiйнiй оцiнцi.
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як

фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному
хеджуваннi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат за угодою.
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без включення
витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення.
Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин обладнання при
дотриманнi необхiдних умов визнання активiв.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки
прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання
вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi
такого активу
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання.
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив
вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування.
Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках, за вирахуванням
резерву зменшення корисностi цих iнструментiв
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансовий стан,
складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових
банкiвських депозитiв з договiрним термiном погашення до трьох мiсяцiв.
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена.
Текст аудиторського висновку
Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» (далi «Товариство»), яка
включає звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2012 року, звiт про сукупнi доходи
та збитки (звiт про фiнансовi результати), звiт про змiни в капiталi (звiт про власний капiтал) та
звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi –
МСФЗ). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до
Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих помилок фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єктiв
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази забезпечують достатню та обґрунтовану
основу для висловлення нашої думки щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Висновок
На нашу думку, дана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПАТ «ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» станом
на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей висновок (звiт) пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.
На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року не є меншою за
статутний капiтал та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України.
На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей.
Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» щодо виконання значних правочинiв.
Ми переконались, що рiшення про вчинення трьох значних правочинiв, якi не перевищували 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, приймались Наглядовою радою згiдно вимог законодавства
та Статуту Товариства.
Рiшення про вчинення двох значних правочинiв, якi перевищували 25 вiдсоткiв вартостi чистих
активiв Товариства, приймалось Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
На пiдставi данних до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалося вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
Ми виконали процедуру оцiнки стану корпоративного управлiння Товариства на вiдповiднiсть
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
У Товариствi створено наступнi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,
Виконавчий орган, Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного
управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. На
нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб’єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури необхiднi для отримання
iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Нами бкли поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на нашу думку, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з

використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх
чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику. Суттєвих проблем, пов’язаних з
iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку не виявлено.
Терещенко О.В.
Генеральний директор ТОВ Аудиторська фiрма «IНСАЙДЕР»
Сертифiкат аудитора серiї А №006653, виданий Аудиторською палатою України 24 грудня 2009
року, рiшення №209/3, термiн дiї до 24 грудня 2014 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 вiд
09.12.2010 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «IНСАЙДЕР», iдентифiкацiйний
код 32281420, зареєстроване 05 грудня 2002 року виконавчим комiтетом Днiпропетровської
мiської Ради, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224 120 0000 020515,
свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 415607.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3104 вiд 26.12.2002року.
Адреса: вул. Набережна Ленiна, 29-А, м. Днiпропетровськ, 49600, тел. 744-33-06; 371-61-42; 37161-40.
Договiр на надання аудиторських послуг № 12-12/А/553 вiд 02.10.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація 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 в загальному об'ємі постачання
Головним напрямком коксохiмiчного виробництва є переробка кам'яновугiльного концентрату i
одержання з нього коксу металургiйного, коксового газу i хiмiчних продуктiв коксування. У 2012
роцi ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" реалiзував 433,9 тис.тон коксу доменного на суму
856735 тис. грн, 4,5 тис.тон сирого бензолу на суму 14282 тис.грн, 7,8 тис.тон сульфату амонiя на
суму 4650 тис. грн, 11 тис. тон пеку електродного рiдкого , 12,5 тис.тон пеку електродного
гранульованого, 1,7 тис.тон пеку високотемпературного на загальну суму 73092 тис.грн, 1,7
тис.тон масла вбирного, 5,6 тис. тон масла нафталинового, 0,8 тис. тон масла кам’яновугiльного на
загальну суму 16802 тис.грн, 12,1 тис.тон техвуглероду на суму 30461 тис.тон.
Основними постачальниками сировини для ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" є
збагачувальнi фабрики Росiйської Федерацiї та України, якi переробяють кам'яне вугiлля у
кам'яновугiльний концентрат. Головним постачальником вугiльного концентрату у 2012 роцi було
ТОВ «Метiнвест Холдiнг". Крiм нього концентрат постачали ПАТ «Авдiївський КХЗ», ПАТ
«Краснодонвугiлля», ТД «Шолоховский», ОАО «УК Северний Кузбасс», компанiя «ANNABELLE
LIMITED» та iншi.
Основними споживачами готової продукцiї ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" у 2012 роцi
були металургiйнi пiдприємства України. Окрiм коксу експортувалась хiмiчна продукцiя - пек
електродний, технiчний вуглець, сульфат аммонiю, масло нафталiнове. Головними споживачами
вiдвантаженої продукцiї були ТОВ "ТД "Євраз-Ресурс", ТОВ «Метiнвест Холдiнг», ВАТ "ДМЗ iм.
Петровського", ОАО «ОК Русал ТД », ПАТ «МК "Азовсталь", ПАТ "ДМКД" та iншi.
Канали збуту та методи продажу, якi використовує емiтент, вказуються в умовах договорiв та
контрактiв.
ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" ввходить в галузь, яка є базовою галуззю економiки
України та займає середнє мiсце по обсягу виробництва серед коксохiмiчних пiдприємств.

Економiчне становище ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" не залежить вiд сезонних змiн.
Пiдприємство має 9 конкурентiв на внутрiшньому ринку, а саме: ПАТ "Авдiївський КХЗ" 86066,
м. Авдiївка, пр. Iндустрiальний, 1 ПАТ "Донецьккокс" 83042, м. Донецьк, вул. Хабаровська, 1 ПАТ
"Єнакiївський КХВ" 86406, м. Єнакiєво, вул. Марата, 1 КХВ ПАТ МК "Азовсталь" Україна, м.
Марiуполь ПАТ "Алчевськкокс" 94223, м. Алчевськ, вул. Красний партизан, 1 ПрАТ "Макiївкокс"
86106, м .Макiївка, вул. Горького, 1 ПАТ "Ясиновський КХЗ" 86110, м. Макiївка ПАТ
"Запорiжкокс" 69600, м .Запорiжжя, Запорiзька ГСП 681 КХВ ПАТ МК "Арселор Мiттал Кр.Рiг"
50095, м. Кривий Рiг, вул. Орджонiкiдзе.
Основнi ризики в дiяльностi товариства пов'язанi зi старiнням основних фондiв, з можливими
фiнансовими збитками вiд винесення судових рiшень не на користь товариства, вiд можливої
зупинки окремих виробничих пiдроздiлiв через екологiчнi проблеми, вiдсутнiстью ринкiв збуту
продукцiї, наявнiстю сильних зовнiшних конкурентiв.
Пiдприємство володiє сучасними технiчними засобами i технологiєю, яка забезпечує високу якiсть
коксу i хiмiчних продуктiв коксування. На пiдприємствi освоєно виробництво коксу доменного
рiзного класу крупностi, з широким спектром мiцкостi i технiчного аналiзу, якi вiдповiдають
мiжнародним стандартам. Для цього використовується сучасне компьютерне обладнання:
автоматичний петрографiчний комплекс "LUCIA", термогравиметричний аналiзатор "TGA-701",
аналiзатор сiрки i вуглецю "CS-144", пластомер Гизеллера "РМ-04", дилатометр Одибера-Арну
"РМИ АА 04", галогенний аналiзатор вмiщення вологи "НБ 43", спектрометр плам'яний "SOLAAR
S4", апарат "GRAY KING" для визначення коксуємостi вугiлля, дослiднецьке обладнення
"KARBOTEST", апарат для визначення iндексiв коксу доменого "CRI" и "CSR" та iнше
обладнення фiрмы "LECO Instrumente Plzen s.r.o." На пiдприємствi впроваджено автоматизовану
систему диспетчерського управлiння технологiчним процесом вуглекоксового цеху. Ця система
призначена для диспетчерського управлiння електроприводами конвеєрiв, шиберiв, дробалок i
iнших механiзмiв у рiзних режимах, усунення аварiйних режимiв роботи, отримання iнформацiї
про стан технологiчного процесу, що дозволяє ефективно i рацiонально використовувати
електроенергiю та транспортнi витрати, вести облiк, надходження, складування та використання
вугiльних концентратiв, полiпшити контроль технологiчного процесу на усiх стадiях виробництва.
Проводились роботи по ремонту вогнетривкої кладки коксових печей методом керамiчного
наплавлення, що дало змогу зменшити їх швидкiсть зносу. Перспективними планами розвитку
пiдприємства у 2013 роцi передбачається продовження роботи з технiчного переоснащення та
реконструкцiї виробництва.
Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування
Товариство ще у 2011 роцi повернуло на баланс пiдприємства об'єкти соцiальної сфери: зокрема
туристичну базу, базу вiдпочинку та дитячий оздоровчий табiр, якi були проданi ТОВ "Мосбуд" у
2008 роцi. Це рiшення про продаж було оскаржене прокуратурою, а договiр купiвлi-продажу
визнаний у судових iнстанцiях недiйсним.
Щодо вiдчуждення активiв, то товариство має намiр передати у комунальну власнiсть мiста один з
двох iснуючих гуртожиткiв.
Iншого придбання або iнвестицiй товариство не планує.
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. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
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

У 2012 роцi на пiдприємствi введено основних засобiв на суму 7278 тис. грн, а вибуло зношених
основних засобiв i майна соцiальної сфери на забалансовi рахунки на суму 31707 тис. грн. Таким
чином вартiсть основних засобiв зменшилась на 24429 тис. грн. i склала на початок року 2369232
тис. грн.
У 2012 роцi, через наявнiсть проблем з вiдвантажуванням продукцiї у звязку зв'язку з
обмеженностю ринкiв сбуту пiдприємство працювало з низьким рiвнем навантажування i
недостатнiм використаннiм виробничих можливостей, у результатi чого бiльшiсть основних
показникiв роботи Товариства, окрiм виробництва сульфату амонiю, суттєво меньшi рiвня,
досягнутого у 2011 роцi. Коксу валового вироблено на 9 тисяч 612 тонн менше торiшнього рiвня,
смоли кам'яновугiльної вироблено на 3 тисячi 386 тонн менше рiвня 2011 року, сирого бензолу
вироблено на 447 тонн менше рiвня 2011 року. Показники виробництва кам’яновугiльних мастил,
пеку та переробки смоли кам'яновугiльної становлять 56, 59 i 58 вiдсоткiв вiдносно 2011 року.
Через вкрай зношений пiчний фонд i незадовiльний стан обладнання залишається низьким
коефiцiєнт використання виробничих потужностей, який становить 66,3 вiдсотки по коксовiй
батареї 1-бiс та 73,9 вiдсотка по коксовiй батареї №5. Для пiдтримки дiючого виробництва у
роботоспроможному станi видiляються значнi кошти. З урахуванням вартостi матерiалiв на
ремонтнi роботи витрачено 34 мiльйонiв 243 тисячи гривень.
Разом з тим, завдяки впровадженню органiзацiйно-технiчних заходiв щодо вдосконалення
технологiчних процесiв завод продовжує випускати якiсну i конкурентоспроможну продукцiю. Всi
показники якостi вугiльної шихти, коксу доменного, хiмiчних продуктiв коксування,
кам'яновугiльної смоли i мастил повнiстю вiдповiдають вимогам стандартiв i умовам укладених
договорiв.
У зв'язку з обмеженим фiнансуванням товариство максимально використовувало режим економiї
сировинних i паливно-енергетичних ресурсiв. Так, електроенергiї витрачено на 2 мiльйони 27
тисяч кiловат-годин менше встановленого лiмiту, питної та технiчної води використано вiдповiдно
на 52 тисячi i 393 тисячi кубiчних метрiв менше лiмiту, витрати умовного палива на обiгрiв
коксових печей склали 114 кiлограмiв на тонну коксу, при планi 113 кiлограмiв на тонну коксу.
Основнi засоби розташованi за адресою: м. Днiпродзержинськ, вул. Колеусiвська, 1, на головному
виробництвi площею 81,6 га. В оренду об'єкти нерухомостi i основнi засоби не передавалися i не
орендувалися. Здiйснювалися заходи щодо охорони навколишнього середовища, реалiзацiя яких
дозволила знизити викиди шкiдливих речовин в атмосферу порiвняно з 2011 роком на 3 тони. Для
зменшення негативного впливу пiдприємства на навколишне середовище продовжується
будiвництво цеху очистки коксового газу вiд сiрководню. У 2012 роцi на цi цiлi витрачено 3624
тис.грн. Фiнансування капiтального будiвництва проводиться за рахунок отримання коштiв вiд
основної виробничої дiяльностi. Збiльшення обсягiв виробництва пiсля закiнчення будiвництва
цеху очищення коксового газу вiд сiрководню не очiкується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Головна проблема пiдприємства пов'язана зi старiнням основних фондiв. Незважаючи на
подовження термiну експлуатацiї повнiстю амартизованих основних фондiв ступень зносу
основних фондiв знаходиться у розмiрi 80 вiдсоткiв. Останнє оновлення основних фондiв
здiйснювалося у 1989 роцi, коли була збудована нова коксова батарея потужнiстю 0,75 млн. тонн
коксу на рiк. Для подальшої дiяльностi пiдприємства, зниження собiвартостi продукцiї та
нарощування виробничого потенцiалу необхiдно залучення додаткових iнвестицiйних ресурсiв
для модернiзацiї виробничих потужностей, зокрема, для будiвництва нової коксової батареї.
Законодавчих та економiчних обмежень щодо пiдприємства не застосовувалось.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За порушення чинного законодавства пiдприємство сплатило 1516 тис. грн. штрафiв. В основному
цi виплати пов'язанi з невиконанням плана перевiзок вантажiв залiзничним транспортом та
порушень природоохоронного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнансування капiтальних витрат на ремонт, технiчне переозброювання, реконструкцiю та
утримання соцiальної сфери пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв.
Iнвестицiйних вкладань або iнвестицiйних зобов'язань у виробництво у 2012 роцi з боку iнших
iнвесторiв або держави не здiйснювалося. За висновками фахiвцiв загальний коефiцiєнт
лiквiдностi пiдприємства вiдповiдає нормативу, що свiдчить про достатнiсть оборотних засобiв
для погашення боргiв та досить високий рiвень платоспроможностi товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Контракти i угоди на реалiзацiю продукцiї укладаються з урахуванням її собiвартостi та реальних
можливостей пiдприємства. Усi умови, зазначенi в угодах на 2012 рiк, виконанi. Усього у
минулому роцi укладено 790 договорiв. Прибутки вiд виконання умов договорiв i контрактiв
враховуються при пiдрахунку собiвартостi продукцiї.
На 2013 рiк ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ» уклало наступнi значнi угоди з такими
контрагентами:
- з ТОВ «Метiнвест Холдiнг» договiр №ДУК-03/13-01-п/70 вiд 31.12.2012 року на продаж коксової
продукцiї;
- з ТОВ «Метiнвест Холдiнг» договiр №ДЗЛ-01/12-48-р/42 вiд 20.01.2012 року на купiвлю
вугiльного концентрату;
- з ТОВ ТД «Шолоховский» договiр №06-13-4 вiд 12.03.2013 року на купiвлю вугiльного
концентрату;
- з компанiєю «ANNABELLE LIMITED» договiр №06-12/199 вiд 12.03.2012 року на купiвлю
вугiльного концентрату;
- з ПАТ «Авдєєвский КХЗ» договiр №12/43/133/12 Ос вiд 23.01.2012 року на купiвлю вугiльного
концентрату;
- з компанiєю «Universal Market Holdings» договiр №13/27 вiд 04.12.2012 року на продаж бензолу
сирого;
- з ПАТ «ОК РУСАЛ – ТД» договiр DKHZ – RUSAL – 2012|310 вiд 26.04.2012 року на продаж
пеку к/в електродного;
- з ПАТ «Краснодонвугiлля» договiр №712-У/09-12КУО/551 вiд 28.09.2012 року на купiвлю
вугiльного концентрату;
- з ПрАТ «АРС» договiр №12/550 вiд 28.09.2012 року на купiвлю вугiльного концентрату;
- з ТОВ «ДТЕК Трайдiнг» договiр №12/600 вiд 29.12.2012 року на купiвлю вугiльного
концентрату;
- з ПАТ «МК Азовсталь» договiр №012/12-21/404 вiд 15.06.2012 року на купiвлю смоли;
- з ПАТ «Донецьккокс» договiр 370-ОСиВЕД/162 вiд 08.02.2013 року на купiвлю смоли;
- з компанiєю «MECHEL CARBON AG» договiр №06-13-1 вiд 12.03.2013 року на купiвлю
вугiльного концентрату;
- з компанiєю «BREMER INTERNATIONAL LIMITED» договiр №06-13-2 вiд 12.03.2013 року на
купiвлю вугiльного концентрату;
- з компанiєю «SIGMA TRADE LIMITED S DE RL» договiр №06-13-3 вiд 12.03.2013 року на
купiвлю вугiльного концентрату.
На дату заключення цих договорiв неможливо визначити точну їх вартiсть через те, що згiдно з
умовами даних договорiв загальна сума кожного з них буде визначатися у подальшому сумою всiх
специфiкацiй (додаткiв) до договорiв, укладених протягом року. Але при цьому передбачається,
що вартiсть цих специфiкацiй (додаткiв) до кожного з договорiв буде перебiльшувати 25 вiдсоткiв
балансової вартостi активiв ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ», визначеної за результатами
2012 року, або бiльше нiж 258 мiльйонiв 613 тисяч гривень.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для забезпечення стабiльної роботи Товариства у 2013 роцi передбачаються наступнi основнi
напрямки.
Структурний напрямок має намiр продовження проведення органiзацiйних заходiв щодо
скорочення витрат на утримання структурних пiдроздiлiв шляхом оптимiзацiї i зменшення
чисельностi управлiнського персоналу, виведення допомiжних i непрофiльних активiв на
аутсорсинг, укомплектацiю штатного персоналу знову збудованих виробничих потужностей
виключно за рахунок внутрiшнiх кадрових можливостей, передачу об'єктiв соцiальної сфери у
комунальну власнiсть.
Комерцiйний напрямок передбачає подальше посилення ролi виробничих пiдроздiлiв i
управлiнських структур у контролi за системою планування та реалiзацiєю заводського бюджету,
забезпечення прозоростi фiнансових угод i операцiй, недопущення економiчних ризикiв у процесi
виробничої дiяльностi, створення нових видiв послуг.
Iнвестицiйний напрямок полягає в забезпеченнi вiддачi вiд вкладення у виробництво фiнансових
iнвестицiй.
У 2013 роцi планується виконати наступнi основнi iнвестицiйнi заходи:
По ремонтам основних засобiв i обладнання:
У зв'язку iз значним зносом основних виробничих фондiв на пiдприємствi буде продовжена робота
з технiчного переоснащення та реконструкцiї виробництва. Бюджет фiнансування за цiєю
програмою заплановано у розмiрi 8 мiльйонiв 712 тисяч доларiв США при умовi забезпечення
рiчного виробництва коксу у розмiрi 425 тисяч тон. За цi кошти планується виконати наступне.
В вуглекоксовому цеху:
- Ремонт вогнетривкої кладки коксових батарей № 1-БIС i № 5 методом керамiчного наплавлення
для забезпечення продовження строку експлуатацiї пiчного фонду.
- Капiтальний ремонт коксової батареї № 1-БIС iз частковою перекладкою опалювальних
простiнкiв камер коксування, що забезпечить стабiльну роботу цеху i полiпшить використання
виробничих потужностей.
В смолопереробному цеху:
- Капiтальний ремонт сепараторiв мастил С-6 та С-7, обладнання i устаткування, що дозволить
забезпечити збiльшення виходу якiсної продукцiї.
В цеху вловлювання хiмiчних продуктiв коксування:
- Ремонт комплексу сатуратора № 3 для забезпечення якостi очищення коксового газу вiд амiаку.
- Переоснащення бензольної колони №2 для виделення сирого бензолу з вбирного
камяновугiльного мастила.
- Переоснащеннятручатої печi для пiдiгрiву вбирного камяновугiльного мастила.
У капiтальному будiвництвi:
- Продовження будiвництва цеху очищення коксового газу вiд сiрководню, для чого буде видiлено
26 мiльйонiв гривень.
- Продовження реконструкцiї бензольного вiддiлення цеху вловлювання хiмiчних продуктiв
коксування, для чого буде видiлено також 26 мiльйонiв гривень.
Фiнансовий напрямок:
Основним принципом фiнансової полiтики Товариства в 2013 роцi залишається принцип
максимiзацiї прибутку i обiгових грошових коштiв. З цiєю метою в Товариствi заплановано низку
заходiв, основними з яких є зниження витрат за усiма напрямами дiяльностi Товариства, пошук
нових споживачiв продукцiї, гнучка полiтика цiноутворення. Це дасть можливiсть локалiзувати
виникнення збиткiв i частково погасити заборгованiсть минулих рокiв.
В питаннях кадрової полiтики основнi напрямки дiяльностi сформованi виходячи iз стратегiчних
цiлей пiдприємства. В першу чергу це забезпечення виробничого, економiчного та технологiчного
циклiв пiдприємства квалiфiкованим персоналом, мотивованим на полiпшення результатiв працi
та органiзацiя ефективної роботи персоналу.

З цiєю метою в 2013 роцi планується забезпечити пiдвищення рiвня заробiтної плати не менше
передбаченого пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати по Українi.
Виконання запланованих заходiв повинно забезпечити виробництво коксу валового
шестивiдсоткової вологостi у розмiрi 448 тисяч тонн, сульфату амонiю у розмiрi 7,5 тисячi тонн,
бензолу сирого у розмiрi 5 тисяч тонн, пеку кам’яновугiльного у розмiрi 28 тисяч тонн. Усього
планується реалiзувати готової продукцiї на суму 889 мiльйонiв гривень, що дозволить
забезпечити стабiльну виробничо-господарську дiяльнiсть, збереження працездатного колективу
та створити передумови для вирiшення нових стратегiчних завдань.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Фiнансування дослiджень та наукових розробок у 2012 роцi, якi проводилися спецiалiзованими
науково-дослiдницькими закладами, не здiйснювалося.
Інформація щодо судових справ, 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
Товариством за 2012 рiк подано 2 претензiї на загальну суму 3656 тис. грн, в т.ч: 1.До ТОВ "Сiнгл
- Мотор". щодо стягнення пенi. 2. До ПАТ "Запорiжський завод феросплавiв" на суму 3656
тис.грн. щодо стягнення заборгованостi.
Товариством за 2012 заявлено 4 позова на суму 142,4 тис. грн, в т. ч.: 1. Один до
Днiпропетровськiй митницi на суму 127,4 тис.грн. щодо повернення ПДВ. 2.Три позови до ДП
"Приднiпровська залiзниця" шодо стягнення збиткiв, якi виникли у звязку з незбереженням
вантажу.
До товариства подано 25 претензiй на суму 3355 тис. грн. Усi претезiї стосувались питань
стягнення заборгованностей за наданi послуги та продукцiю.
До товариства подано 9 позовiв на суму 2100,8 тис.грн, в т.ч: 1. Днiпропетровське вiддiлення
Фонду соцiального захисту iнвалiдiв щодо стягнення штрафу за не створенi робочi мiсця для
iнвалiдiв на суму 609,8 тис. грн. 2.Позов колишнього працiвника товариства щодо вiдшкодування
матерiального та морального збитку.3.Iншi сiм позовiв стосувались питань стягнення
заборгованностей за наданi послуги та продукцiю.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Майно товариства у заставу не передавалось, не продавалось i не вiдчуждалося. Обмежень прав
власностi товариство не має.
Згiдно данних зведенного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв ПАТ «ЄВРАЗ
Днiпродзержинський КХЗ» станом на 09.11.2012 року, розмiр пакету акцiй акцiонерiв-юридичних
осiб BOLIKVIROS HOLDINGS LTD (Кiпр), TOLLIPONE LTD (Кiпр), HEATSHINE HOLDINGS
LTD (Кiпр) та CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кiпр) зменшився з 24,9876% , 24,9437% , 19,7421%
та 24,1816% статутного капiталу товариства до нуля у кожного, а розмiр пакету акцiй акцiонераюридичної осiби Lanebrook LTD (Кiпр), що становив нуль акцiй, збiльшився до 93, 855 % вiд
загальної кiлькостi акцiй.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

509625

419760

0

0

509625

419760

будівлі та споруди

130998

108921

0

0

130998

108921

машини та
обладнання

356745

293884

0

0

356745

293884

транспортні
засоби

20666

14708

0

0

20666

14708

інші

1216

2247

0

0

1216

2247

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

509625

419760

0

0

509625

419760

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 року склала 2369232 тис.грн. Ступiнь
зносу основних засобiв станом на 01.01.2013 року склала 82 %. Сума нарахованого зносу станом
на 01.01.2013 року склала 1949472 тис.грн. Обмежень у використаннi майна пiдприємство не має.
Основних засобiв пiдприємство не орендувало.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

499089

746254

Статутний капітал
(тис. грн.)

170584

170584

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

170584

170584

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховано згiдно до "Методичних рекомендацiй з визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд
17.11.2004 року, шляхом зменшення суми усiх активiв на суму усiх зобов'язань. Пiдприємство
не має нематерiальних активiв та основних засобiв, по яких iснує обмеження прав та якi
оформленi пiд заставу.

Висновок

Вартiсть чистих активiв становить 499089 тисяч гривень, що перевищує вартiсть статутного
капiталу, який становить 170584 тисяч гривень та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1568

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

489053

X

X

Усього зобов'язань

X

490621

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Поточнi зобов'язання емiтента на кiнець 2012 року склали 490621 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 467804 тис. грн.; - зобов'язання з
одержаних авансiв - 742 тис. грн.; - податковi зобов'язання - 1568 тис. грн.; - страховi
зобов'язання - 3472 тис. грн.; - зобов'язання з оплати працi - 8717 тис. грн.; - iншi поточнi
зобов'язання - 8318 тис. грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення Дата оприлюднення Повідомлення
події
у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

01.02.2012

01.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2012

18.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.11.2012

19.11.2012

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?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

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

8

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради жодних
комiтетiв не створювалося.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
д/н

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

X

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
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Усiх членiв Наглядової ради було
обрано на чергових загальних
зборах акцiонерiв 18.04.2012 року
з числа акцiонерiв - юридичних
осiб, що володiють 10% i бiльше
акцiй товариства.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Так

Ні

Інше(запишіть): немає

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Крiм того iснують: Кодекс
корпоративного управлiння та
Положення про iнформацiйну
полiтику.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Зовнiшнiй аудитор

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Згiдно Статуту товариства
останню планову перевiрку
ревiзiйна комiсiя проводила для
складання висновку за рiчним
звiтом та балансом товариства,
який був затверджений
загальними зборами акцiонерiв
ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ"
вiд 18 квiтня 2012 року.

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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 протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням iменних
акцiй Товариства документарної
форми iснування у
бездокументарну форму
iснування, було змiнено
реєстратора, який вiв реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв,
на депозитарiя та зберiгача цiнних
паперiв.

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: 28.03.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства
"Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" протокол № 1/2011 вiд 28.03.2011 р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнформацiю розмiщено на власнiй iнтернет-сторiнцi.
Інформація 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 Товариство реалiзовує
ефективнi та прозорi механiзми забезпечення прав та iнтересiв своїх акцiонерiв,
дотримується полiтики рiвного вiдношення до всiх акцiонерiв, мiноритарних та
мажоритарних, резидентiв та нерезидентiв, забезпечує право акцiонерiв приймати участь в
управлiннi Товариством шляхом участi в загальних зборах акцiонерiв, отримувати прозору
та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть та стан Товариства. Товариство дотримується
полiтики захисту прав своїх працiвникiв та кредиторiв, високої дiлової етики з партнерами
та всiма особами з якими знаходиться у правовiдносинах. У перспективi Товариство планує
збiльшувати лiквiднiсть своїх цiнних паперiв i залучати надiйних i стратегiчних iнвесторiв.
У Товариствi добре усвiдомлюють ступiнь впливу взiрцевої корпоративної поведiнки на
ставлення iнвесторiв до усього українського iнвестицiйного середовища i прагнуть
перетворити Товариство на дiйсно публiчну компанiю. Товариство проголошує добровiльне
запровадження у власну дiяльнiсть бiльш високих стандартiв корпоративної поведiнки, анiж
тi, що вимагаються законодавством України.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д/н

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
д/н
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Баланс
на 16.04.2013 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

335

1406

- первісна вартість

011

463

1704

- накопичена амортизація

012

( 128 )

( 298 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

51630

53767

- залишкова вартість

030

509625

419760

- первісна вартість

031

2378205

2369232

- знос

032

( 1868580 )

( 1949472 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

21363

48635

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

582953

523568

Виробничі запаси

100

89084

65836

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

9263

8293

Готова продукція

130

37127

4047

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

25710

284372

- первісна вартість

161

34606

302704

- резерв сумнівних боргів

162

( 8896 )

( 18332 )

- за бюджетом

170

134892

137334

- за виданими авансами

180

5044

1205

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2521

2646

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

126

3681

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

247

3381

Інші оборотні активи

250

105

88

Усього за розділом II

260

304119

510883

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

887072

1034451

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

170584

170584

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

77

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

575593

328505

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

746254

499089

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

41414

44741

Усього за розділом III

480

41414

44741

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

84499

467804

- з одержаних авансів

540

2837

742

- з бюджетом

550

3194

1568

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

2795

3472

- з оплати праці

580

5870

8717

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

209

8318

Усього за розділом IV

620

99404

490621

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

887072

1034451

Примітки

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi („МСФЗ“), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку („РМСБО“), та тлумачень, випущених Комiтетом з
тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ“). Фiнансова звiтнiсть
представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч. Операцiї
в iноземних валютах перераховуються в функцiональну валюту по курсу на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в
iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на
балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або
збитку. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю,
перераховуються по курсу на дату їх первiсного визнання.

Керівник

П.М.Рафальський

Головний
бухгалтер

О.О.Аверченкова

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"

за ЄДРПОУ 05393085

Територія

за КОАТУУ 1210436300

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

19.10

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 16.04.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

1262897

1645240

Податок на додану вартість

015

195112

213235

Акцизний збір

020

( 638 )

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 20211 )

( 5095 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

1046936

1426910

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1263490 )

( 1377687 )

- прибуток

050

0

49223

- збиток

055

( 216554 )

(0)

Інші операційні доходи

060

39148

12544

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 19656 )

( 17547 )

Витрати на збут

080

( 29746 )

( 33118 )

Інші операційні витрати

090

( 34179 )

( 57985 )

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 260987 )

( 46883 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

7

22

Інші доходи

130

420

6415

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 5079 )

( 5457 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 4389 )

( 8763 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 270028 )

( 54666 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 22863 )

( 832 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 247165 )

( 53834 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 247165 )

( 53834 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

1073927

1257877

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

65872

53022

Відрахування на соціальні заходи

250

26093

23202

Амортизація

260

90580

90772

Інші операційни витрати

270

66443

99517

Разом

280

1322915

1524390

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

682337284

682337284

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

682337284

682337284

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.3622

-0.0789

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.3622

-0.0789

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за
вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз продажу. Дохiд
вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно
визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на
товар, переходять до покупця, зазвичай, при доставцi товарiв.

Керівник

П.М.Рафальський

Головний
бухгалтер

О.О.Аверченкова

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"

за ЄДРПОУ 05393085

Територія

за КОАТУУ 1210436300

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

19.10

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 16.04.2013 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

981324

1815731

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

19955

107292

Повернення авансів

030

618

1933

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

7

22

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

3811

0

Отримання субсидій, дотацій

050

12

14

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

2234

379350

Товарів (робіт, послуг)

090

( 820469 )

( 1677871 )

Авансів

095

( 29369 )

( 100967 )

Повернення авансів

100

( 1796 )

( 187 )

Працівникам

105

( 50251 )

( 41247 )

Витрат на відрядження

110

( 136 )

( 149 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 44107 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(0)

( 49094 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 29563 )

( 24578 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 14338 )

( 23769 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 5245 )

( 382020 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

12687

4460

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

12687

4460

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 5922 )

( 6924 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

( 73 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

5995

6924

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

5995

6924

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

6692

2464

Залишок коштів на початок року

410

373

2797

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

3

40

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

7062

373

Примітки

Грошовi потоки складаються з платежiв, як у нацiональнiй валютi, так i в
iноземнiй валютi, у тому числi: долларах США, росiйських карбованцях, євро.

Керівник

П.М.Рафальський

Головний
бухгалтер

О.О.Аверченкова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський
коксохiмiчний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

05393085

за КОАТУУ 1210436300

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

19.10

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

V
Звіт про власний капітал
за 16.04.2013 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

170584

0

520

0

77

573619

0

0

744800

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

520

0

0

1974

0

0

1454

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

170584

0

0

0

77

575593

0

0

746254

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

247165

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

77

77

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

77

247088

Залишок на кінець року

300

170584

0

0

0

0

328505

Примітки

Власний капiтал Товариства складає 499089 тис.грн., та включає в себе статутн
прибуток. Статутний капiтал Товариства складає 170584 тис.грн. За звiтний пе
було.

Керівник

П.М.Рафальський

Головний бухгалтер

О.О.Аверченкова

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» (далi «Товариство»), яка
включає звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2012 року, звiт про сукупнi доходи
та збитки (звiт про фiнансовi результати), звiт про змiни в капiталi (звiт про власний капiтал) та
звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi –
МСФЗ). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до
Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих помилок фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єктiв
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази забезпечують достатню та обґрунтовану
основу для висловлення нашої думки щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Висновок
На нашу думку, дана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПАТ «ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» станом
на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей висновок (звiт) пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.
На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року не є меншою за
статутний капiтал та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України.
На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей.
Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» щодо виконання значних правочинiв.
Ми переконались, що рiшення про вчинення трьох значних правочинiв, якi не перевищували 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, приймались Наглядовою радою згiдно вимог законодавства
та Статуту Товариства.

Рiшення про вчинення двох значних правочинiв, якi перевищували 25 вiдсоткiв вартостi чистих
активiв Товариства, приймалось Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
На пiдставi данних до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалося вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
Ми виконали процедуру оцiнки стану корпоративного управлiння Товариства на вiдповiднiсть
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
У Товариствi створено наступнi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,
Виконавчий орган, Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного
управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. На
нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб’єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури необхiднi для отримання
iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Нами бкли поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на нашу думку, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з
використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх
чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику. Суттєвих проблем, пов’язаних з
iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку не виявлено.
Терещенко О.В.
Генеральний директор ТОВ Аудиторська фiрма «IНСАЙДЕР»
Сертифiкат аудитора серiї А №006653, виданий Аудиторською палатою України 24 грудня 2009
року, рiшення №209/3, термiн дiї до 24 грудня 2014 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 вiд
09.12.2010 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «IНСАЙДЕР», iдентифiкацiйний
код 32281420, зареєстроване 05 грудня 2002 року виконавчим комiтетом Днiпропетровської
мiської Ради, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224 120 0000 020515,
свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 415607.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3104 вiд 26.12.2002року.
Адреса: вул. Набережна Ленiна, 29-А, м. Днiпропетровськ, 49600, тел. 744-33-06; 371-61-42; 37161-40.
Договiр на надання аудиторських послуг № 12-12/А/553 вiд 02.10.2012 р.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про Пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство «ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод» створене
згiдно з рiшенням Фонду Державного майна України вiд 01 квiтня 1996 року шляхом
перетворення державного пiдприємства Днiпродзержинський коксохiмiчний завод iменi С.
Орджонiкiдзе у ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" згiдно з Указом Президента України
"Про заходи щодо по забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових
сертифiкатiв" вiд 26 листопаду 1994 року № 669/94. ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ"
зареєстроване розпорядженням виконкому Днiпродзержинської мiської Ради 19 квiтня 1996 року.
У зв’язку зi змiною найменування юридичної особи 01 квiтня 2011 року проведена перереєстрацiя
товариства за №1 223 105 0027 000 015, що пiдтверджується свiдоцтвом про державну реєстрацiю
серiя А01 № 237035.
Товариство дiє згiдно Статуту, зареєстрованому Державним реєстратором 01 квiтня 2011 року за
№1 223 105 0027 000015. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв та не
приймає участi у холдингових компанiях та концернах.
ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ» розташоване за адресою: 51901, м. Днiпродзержинськ,
вул. Колеусiвська, 1; тел. 0569-567983, факс 0569-567960, електронна пошта dkhz@dkhz.com.ua,
iдентифiкацiйний код - 05393085; мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1210436300; органiзацiйноправова форма за КОПФГ - 230; вид економiчної дiяльностi за КВЕД – 19.10.
2. Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає,
що Компанiя буде продовжувати свої операцiї в найближчому майбутньому, а також зможе
реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Таким чином, керiвництво Компанiї вважає, що використання принципу безперервної дiяльностi є
доречним в даних обставинах.
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть. Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року,
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi („МСФЗ“), прийнятих
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО“), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ“).
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу
iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до
цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
4. Основнi принципи облiкової полiтики
Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою та
валютою презентацiї Компанiї. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в функцiональну
валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в
iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на балансову дату. Всi
курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi
облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату їх первiсного визнання.
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Компанiєю оцiнюється як
iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз
продажу. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки,
вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент.
Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для
визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли
значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай,
при доставцi товарiв.
Процентний дохiд
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними
фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очiкуванi
майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання
фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу
фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Податки
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть
(ПДВ), крiм таких випадкiв:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,
залежно вiд обставин;
• Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про
фiнансовий стан
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу i валових витрат, вiдображених компанiями в
їх податкових декларацiях. В 2010 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 25%.
Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi,
що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами.
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий податковий кодекс, який вступив у дiю з сiчня 2011
року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс
передбачає, крiм iншого, також зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для
розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися такi ставки податку на прибуток:
до квiтня 2011 року - 25%;
з 1 квiтня 2011 до 31 грудня 2011 - 23%;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 - 21%;
з 1 сiчня 2013 до 31 грудня 2013 - 19%;
з 1 сiчня 2014 - 16%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату
складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх
балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за
винятком:
• ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу,
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час
здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
• щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi
пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється
Пiдприємством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому
майбутньому.
• Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що
пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а
також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком наступних
ситуацiй:
• коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають
вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї,
що не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на
оподатковуваний прибуток (податковий збиток); i
• щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi,
асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова
рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну балансову дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових
активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового
активу.
Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Компанiєю на кожну балансову
дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та
податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя
активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових
ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в звiтi про
прибутки та збитки, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi
статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного
суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.
Пенсiйнi та iншi виплати персоналу
Державна пенсiйна програма
Компанiя сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв
згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про
прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й
вiдповiдна сума заробiтної плати.
Програма Пiдприємства з виплат персоналу
• Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам компанiї, якi
працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України.
• Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в
залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору.
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими
програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць,
що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми.
Актуарнi прибутки та збитки визнаються у звiтi про прибутки та збитки тiльки тодi, коли чиста
кумулятивна сума невизнаних актуарних прибуткiв чи збиткiв станом на кiнець попереднього
звiтного перiоду перевищує 10% теперiшньої вартостi зобов'язання на цю дату. Зазначенi
прибутки або збитки визнаються протягом середнього залишку очiкуваного перiоду роботи
працiвникiв, якi є учасниками пенсiйних програм.
Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних планах нараховується прямолiнiйним
методом протягом перiоду до моменту, коли цi суми належать до виплати. Якщо вартiсть ранiше
наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi зобов'язання, то
вiдповiдно вона нараховується одразу в повнiй сумi.

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по iншим довгостроковим
зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно.
Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть
зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки
дисконтування, розрахованої на основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як пояснюється у
Примiтцi 2.3 за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних
доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути
виплаченi зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання, та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи
за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позики та
дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для
продажу або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджування.
Компанiя визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у
випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi
здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi
активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку,
вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з
придбання активу.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та короткостроковi депозити, дебiторську
заборгованiсть та векселi отриманi, позики виданi спiвробiтникам (що включенi до iнших
поточних та iнших довгострокових активiв) та фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом
на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв жоден з фiнансових активiв Компанiї не було вiднесено до
категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку", iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти призначенi
для хеджування при ефективному хеджування.
Подальша оцiнка.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими
або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання
такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням
методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована
вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних
або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв
вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у
звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi
як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської заборгованостi;
iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi активи
наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки
вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до моменту вибуття, у цьому випадку
сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про
прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення корисностi, у цьому випадку сукупний
прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про прибутки та

збитки як витрати з фiнансування.
Компанiя оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi
припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо
Компанiя не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для
них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Компанiя в
рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв.
Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку,
якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому
компанiя має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до
погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу",
пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi
прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної
процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових
потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз
застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився,
сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових
ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент
закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу
на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в iнструменти капiталу, якi не
котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена,
вiдображаються за собiвартiстю.
Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини
Компанiї подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
• закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
• збереження за Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з
одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без
суттєвих затримок на транзитних умовах; або
• якщо Компанiя передала свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передала
практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за
собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над
активом.
Якщо Компанiя передала усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала
транзитну угоду i при цьому не передала, але i не зберегла за собою, практично всiх ризикiв та
вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в
якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Триваюча участь, що приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з
таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої
може вимагатись вiд Компанiї.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або Компанiї фiнансових активiв. Фiнансовий актив або Компанiя фiнансових активiв
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi
однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку
понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом
або Компанiєю фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть
включати зазначення того, що боржник або Компанiя боржникiв зазнають iстотних фiнансових
труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату
процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена
процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться

спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої
заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд
виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку
проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих
фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими.
Якщо Компанiя визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного
фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до Компанiї
фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi
активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет
знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не
включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена
вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною
процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною,
ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку
процента.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку
визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою
балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi
доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки.
Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична
перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або
передане Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення
збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення,
сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування
рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом
вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю
При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, якi не
вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути достовiрно
визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю та поточною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй ринковiй ставцi
вiдсотку по подiбним активам.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному
хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку
позик i кредитiв на витрати безпосередньо пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i
процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком
погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку
погашення оцiнюється за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими
зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також по
мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про
прибутки або збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi,
така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та
збитки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi
здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних сум
та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з погашенням
зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат за угодою.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива
вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть
включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв
або iншi моделi оцiнки.
Основнi засоби
Компанiя вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без
включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин
обладнання при дотриманнi необхiдних умов визнання активiв.
На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних
засобiв. За наявностi зазначених ознак керiвництво Компанiї виробляє оцiнку суми очiкуваного
вiдшкодування, яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу,
за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi використання активу. При цьому балансова вартiсть
активiв зменшується до величини суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi
витрат (збитку вiд знецiнення) в звiтi про операцiї або в iншому сукупному прибутку. Збиток вiд
знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в
оцiночних показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування
активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних
вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що
виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про
прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку.
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi
кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової вартостi
основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним
методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Строк корисного використання, рокiв
Будiвлi та споруди 10 - 15 рокiв
Передавальнi пристрої 5 - 10 рокiв
Машини i обладнання 1 - 10 рокiв
Транспортнi засоби 1 - 10 рокiв
Iнструменти, пристрої i iнвентар 1 - 10 рокiв
Iншi основнi засоби 1 - 10 рокiв
Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та
облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати.
Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде
добудований та введений в експлуатацiю.
Компанiя має право власностi на деякi невиробничi i соцiальнi активи, в основному будiвлi та
об'єкти соцiальної iнфраструктури. Об'єкти соцiальної iнфраструктури не вiдповiдають
визначенню активу вiдповiдно до МСФЗ, i тому такi об'єкти не вiдображенi в данiй фiнансової
звiтностi. Витрати на будiвництво та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури вiдносяться
на витрати в перiодi, в якому вони були понесенi.
Оренда
Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi
аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, чи
залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить
право використання активу в результатi даної операцiї.
Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Компанiї переходять практично усi ризики i вигоди,
пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у
сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi дисконтованої
вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю
фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки
процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у
звiтi про прибутки та збитки.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки
прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання
вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi
такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому
вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, понесенi
компанiєю у зв'язку з позичанням коштiв.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного
визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та
оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Згiдно з
облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять:
- авторськi та сумiжнi права – 1-5 рокiв;
- iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)– 1-10 рокiв.
Запаси

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для
сировини, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв – по середньозваженiй собiвартостi, допомiжнi
матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та покупних
напiвфабрикатiв за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття здiйснювалось за цiнами продажу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням
продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Станом на кожну балансову дату Компанiя визначає ознаки можливого зменшення корисностi
активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на
зменшення корисностi, Компанiя виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу.
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин:
справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на
реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу
визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв,
якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або Компанiями
активiв.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив
вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi
використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi
активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю
застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними
коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд
зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за
винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного
доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого
сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то
розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi
збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках,
якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання
збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до
його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був
би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про
прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю.
В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
Передплати виданi
Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках, за вирахуванням
резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв зменшення корисностi нараховується у
випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що Компанiя не отримає активiв чи послуг в
повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi
визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансовий стан,
складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових
банкiвських депозитiв з договiрним термiном погашення до трьох мiсяцiв. З метою складання
консолiдованого звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та короткостроковi депозити

складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, як зазначено вище, за
вирахуванням банкiвських овердрафтiв.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена. Якщо Компанiя очiкує, що забезпечення повнiстю або частково
буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як
окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що
вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за
вирахуванням вiдшкодування.
У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається
шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки
дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а
також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування,
збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Потенцiйнi активи та зобов'язання
Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним.
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є
вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання
розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять
економiчнi вигоди, є маловiрогiдною.
5. Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення
Судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату
винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми виручки,
витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про
умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може
призвести до результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової
вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво використовувало такi судження,
що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi:
Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи
контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та
нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору
мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного
управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво
вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством
податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел
оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi
внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного
фiнансового року.
Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв
облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо результат
перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо
результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок – Нижче наведенi основнi припущення стосовно
майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких

iснує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi
активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.
Можливiсть вiдшкодування основних засобiв – На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку
наявностi будь-яких ознак того, чи сума вiдшкодування основних засобiв Групи знизилась до
рiвня менше їхньої балансової вартостi. Сума вiдшкодування є бiльшою з двох величин:
справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. У
випадку виявлення такого зниження балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування.
Сума зменшення вiдображається у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи/(збитки) того
перiоду, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво визначить, що
вартiсть активiв збiльшилася, то знецiнення буде повнiстю або частково сторноване.
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi – Сума резерву на покриття
збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi базується на оцiнцi Групою можливостi
отримати дебiторську заборгованiсть вiд конкретних клiєнтiв. Якщо погiршення
кредитоспроможностi основних клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов’язань перевищує
допустимi оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Якщо Компанiя визначить, що не iснує об’єктивних свiдчень виникнення знецiнення для
iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, вона включає дану
дебiторську заборгованiсть у групу дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками
кредитного ризику та здiйснює їхню оцiнку на предмет знецiнення на колективнiй основi.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на
основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики важливi для оцiнки
майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв i вказують на здатнiсть дебiторiв
сплатити усю суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору вiдносно активiв, оцiнка яких
здiйснюється.
Майбутнi потоки грошових коштiв iз групи дебiторської заборгованостi, колективна оцiнка на
предмет знецiнення якої здiйснюється, оцiнюються на основi руху грошових коштiв вiд активiв
вiдповiдно до договору та досвiду керiвництва стосовно врегулювання заборгованостi, яка
виникала у результатi минулих подiй, та успiху при поверненнi сум заборгованостi. У минулий
досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї в результатi спостережень для
вiдображення впливу поточних умов, якi не вплинули на минулi перiоди, i усунення впливу
минулих умов, якi не iснують у даний час.
Строки корисного використання основних засобiв – Оцiнка строкiв корисного використання
об’єктiв основних засобiв залежать вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на
досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв
керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну старiсть,
фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих
умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Можливiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв – Вiдстроченi податковi активи
визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть
отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалiзованi цi збитки. Для
визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, вiд керiвництва
вимагається прийняття iстотних професiйних суджень, якi базуються на вiрогiдних строках та
рiвнi майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, та застосування стратегiї планування майбутнiх
податкiв.
Пенсiйнi зобов’язання – Сума пенсiйних зобов’язань оцiнюється на основi низки прогнозiв та
припущень, якi необхiднi для оцiнки зобов’язання на кожну звiтну дату. Вiд керiвництва
вимагається прийняття iстотних професiйних суджень стосовно рiвня плинностi кадрiв, очiкуваної
заробiтної плати, змiни рiвня iнфляцiї тощо. Змiна оцiнок керiвництва може вплинути на вартiсть
балансового зобов’язання та вiдповiдних нарахувань у складi консолiдованого прибутку або
збитку.
Можливiсть вiдшкодування ПДВ – Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований
Компанiєю або шляхом отримання вiдшкодування iз державного бюджету, або зарахування його у
рахунок зобов’язань з ПДВ у майбутнi перiоди. Керiвництво класифiкувало залишок ПДВ до

вiдшкодування як короткострокове або довгострокове зобов’язання на основi очiкувань стосовно
того, чи буде воно реалiзоване протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати.
Оцiнка фiнансових iнструментiв – Фiнансовi iнструменти оцiнюються на основi ставок, якi
переважали на дату визнання вiдповiдного iнструмента i на основi термiнiв погашення, якi, на
думку керiвництва, є найбiльш вiрогiдними для врегулювання вiдповiдного iнструмента.
Зменшення корисностi не фiнансових активiв - Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи
оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на можливе
зменшення корисностi.
Ознаки, якi Компанiя вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою
виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартостi,
значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми
операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї Компанiї (зокрема,
лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi
негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники.
Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ґрунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi
майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших
ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi припущення
використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають прогноз майбутнiх
грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки.
6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ
Компанiя застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом
з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФО»), якi вступили в дiю у вiдношеннi щорiчної
фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року:
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» - поправки щодо методу подання iншого сукупного
доходу.
У червнi 2011 року КМСФО внiс поправки в МСФЗ (IAS) № 1 "Подання фiнансових звiтностi »(«
МСФЗ (IAS) № 1 »). Поправки стосуються подання iншого сукупного доходу. Новий МСФЗ (IAS)
№ 1 вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 або пiзнiше. Компанiя
вважає, що новий МСФЗ (IAS) № 1 не зробив iстотного впливу на фiнансове становище i
результати дiяльностi Компанiї.
Поправка до МСБО 12 «Податок на прибуток» - Вiдстроченi податки: вiдшкодування активу, що
лежить в основi вiдстроченого податку».
У груднi 2010 року Рада з МСБО опублiкував поправки до МСБО 12, що набувають чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2012 р. або пiсля цiєї дати. У вiдповiдностi до
поправок вiдстрочений податок за iнвестицiйною нерухомiстю, що облiковується за справедливою
вартiстю, i за активами, що не амортизуються у сферi застосування МСБО 16, до яких
застосовується модель переоцiнки, буде визначатися виходячи iз припущення, що балансова
вартiсть буде вiдшкодована шляхом продажу активу. Наразi Компанiя оцiнює вплив цiєї поправки
на фiнансову звiтнiсть.
МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» - (переглянутий у 2010 роцi) змiнює
визначення пов'язаної сторони та спрощує розкриття iнформацiї для органiзацiй, пов'язаних з
державою. Цi змiни не зробили суттєвого впливу, оскiльки Компанiя не є пов'язаною стороною з
державою.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу:
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися
вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших
розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову
звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”
У листопадi 2009 року Рада з МСФЗ опублiкувала першу частину МСФЗ 9 “Фiнансовi
iнструменти”. Даний Стандарт поступово замiнить МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання й
оцiнка”. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року

або пiсля цiєї дати. Компанiї можуть достроково застосувати першу частину стандарту для рiчних
перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2009 року або пiсля цiєї дати. Перша частина МСФЗ 9
впроваджує новi вимоги до класифiкацiї й оцiнки фiнансових активiв. Зокрема, з метою наступної
оцiнки всi фiнансовi активи повиннi класифiкуватися як такi, що оцiнюються за амортизованою
вартiстю або за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, при цьому
можливий вибiр вiдображення переоцiнки безумовних пайових iнструментiв, не призначених для
торгiвлi, через iнший сукупний дохiд. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та
обирає початкову дату застосування.
Поправки до МСБО 19 “Винагороди працiвникам”
У червнi 2011 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО 19. Данi поправки набувають
чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю
дострокового застосування. Згiдно поправок проведено змiну в порядку визнання актуарних
прибуткiв та збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв,
змiнено визначення «вихiдна допомога». Актуарнi прибутки та збитки не можна буде переносити
на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку.
Вартiсть послуг минулих перiодiв буде визнаватися в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов
пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не будуть
розподiлятися на весь перiод надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсiйного плану буде має
мiсце тiльки у разi значного скорочення кiлькостi працiвникiв. Доходи / збитки, що виникають в
результатi секвестру пенсiйного плану, будуть враховуються як вартiсть послуг минулих перiодiв.
Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї з метою представлення
характеристик планiв винагороди працiвникам компанiї, сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, а
також ризикiв, якi виникають за планами з визначеними виплатами i планам, реалiзованим
кiлькома роботодавцями. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає
початкову дату застосування.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублiкувала новi стандарти, якi застосовуються для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Можливе дострокове
застосування.
МСФЗ 12 “Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї”
МСФЗ 12 “Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї” є новим комплексним стандартом,
що мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи
дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї.
МСФЗ 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля
цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування цього стандарту може вимагати вiд
Компанiї нових розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, але не вплине на її фiнансовий стан
або результати дiяльностi.
МСФЗ 13 “Оцiнка за справедливою вартiстю”
МСФЗ 13 “Оцiнка за справедливою вартiстю” визначає поняття справедливої вартостi та в рамках
єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки за справедливою вартiстю i вимагає розкриття
iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФЗ вимагають чи
дозволяють оцiнку за справедливою вартiстю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог
до оцiнки активу чи зобов’язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об’єктiв, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз’яснює питання щодо внесення змiн до
справедливої вартостi. Застосування МСФЗ 13 може вплинути на оцiнку активiв та зобов’язань
Компанiї, що облiковуються за справедливою вартiстю. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив
застосування МСФЗ 13 на свiй фiнансовий стан i результати дiяльностi.
У груднi 2011 року КМСФО внiс поправки в МСФЗ (IFRS) № 7 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття» («МСФЗ (IFRS) № 7») та МСФЗ (IAS) № 32«Фiнансовi iнструменти: подання в
звiтностi »(«МСФЗ (IAS) № 32»). Поправки уточнюють правила згортання активiв i зобов'язань i
представляють новi пов'язанi з цим вимоги по розкриттю iнформацiї. Поправки до МСФЗ (IAS) №
32 вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiзнiше. Новi вимоги
щодо розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) № 7 вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять

iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї.
7. Звiтнiсть за сегментами
Компанiя видiляє сегмент бiзнесу як окремий компонент, який виробляє продукцiю або надає
послуги (або групи взаємозв'язаних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному
середовищi, який пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд витрат i доходiв тих
компонентiв, якi властивi iншим сегментам бiзнесу.
Для цiлей керiвництва, Компанiя подiлена на наступнi сегменти бiзнесу (господарського
призначення), виходячи з виробленої продукцiї i наданих послуг, якi включають:
• виробництво коксу;
• виробництво хiмiчної продукцiї.
Прiоритетним видом сегментiв визначенi сегменти господарського призначення.
Для кожного сегменту бiзнесу керiвництво Компанiї, що вiдповiдальне за прийняття операцiйних
рiшень, робить аналiз внутрiшнiх управлiнських звiтiв на щоквартальнiй основi. Зазначенi звiти
готуються за тим же облiковим полiтикам, що i прикладена фiнансова звiтнiсть.
Сума кожної статтi сегмента, вiдображеної в таблицях, є оцiнкою, що надається вищому
керiвниковi з операцiйної дiяльностi з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв на сегмент
та оцiнювання результатiв його дiяльностi. Керiвництво оцiнює результати дiяльностi кожного
сегмента на основi прибутку до оподаткування.
Компанiя вiдображає в звiтностi за сегментами доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв за кожним
продуктом та послугою, чи кожною групою подiбних продуктiв i послуг. Сума доходiв, що
вiдображена в звiтностi за сегментами, базується на фiнансовiй iнформацiї, використанiй для
складання фiнансової звiтностi Компанiї.
Iнформацiя про прибуток або збиток, активи та зобов’язання за кожним звiтним сегментом, а
також узгодження вiдповiдних показникiв звiтних сегментiв iз показниками Компанiї надаються у
нижче наведених таблицях.
Допомiжними звiтними сегментами вважаються географiчнi збутовi сегменти. Компанiя в
основному веде збутову дiяльнiсть в Українi (доходи вiд реалiзацiї на внутрiшньому ринку склали:
у 2012 р. - 91%, у 2011 р. – 74% вiд загального обсягу продаж Компанiї), та в Росiї (на
зовнiшньому ринку вiдповiдно: у 2012 р. - 9%, у 2011 р. – 26% вiд загального обсягу продаж
Компанiї). У таблиця 8.2. нижче представленi показники за допомiжними звiтними географiчними
збутовими сегментами.
Представлена виручка по сегментам отримана вiд зовнiшнiх клiєнтiв. Протягом звiтного та
минулого року продажу мiж сегментами не було.
Iнформацiя про основних клiєнтiв
Виручка вiд клiєнтiв, на частку яких припадає 10% або бiльше вiд загальної суми виручки,
представлена наступним чином:
2012 - ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 829 838,4 тис.грн.(79,3%), решта клiєнтiв – менш нiж 10%.
2011 - ТОВ "ТД"Евразресурс"Україна" 928 778.2 тис.грн, (65% ), решта клiєнтiв – менш нiж 10%.
Кредиторська заборгованiсть, на частку якої припадає 10% або бiльше вiд загальної суми
заборгованостi, представлена наступним чином:
2012 – ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 384 777,0 тис.грн.(78,4%), ПАО «Краснодонуголь» 61
527,3 тис.грн.(12,5%); 2011 - ТОВ "ТД"Евразресурс"Україна" 66 947,4 тис.грн, (67,3% ).
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, частку яких припадає 10% або бiльше вiд загальної суми
представлена наступним чином: 2012 - Компания "LONGLINE INVESTMENTS LIMITED" 557
тис.грн. (75,1%); 2011 - "STEEL MONT GMBH" 934,3 тис.грн. (32,9%), "Chemcoal Ltd" 853,66
тис.грн.(30,1%), ПАТ "АРСЕЛОРМIТТАЛ КРИВИЙ РIГ" 487 тис.грн. (17,17%).
Продовження тексту приміток
8. Нематерiальнi активи
Лiцензiї Програмне забеспеченя Iншi Всього
Первiсна вартiсть

Станом на 31 грудня 2011 року 74 368 21 463
Надходження 66 89 1,086 1,241
Вибуття - - - Станом на 31 грудня 2012 року 140 457 1,107 1,704
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2011 року ( 11) ( 111) (6) (128)
Амортизацiйнi нарахування ( 30) ( 111) (29) (170)
Вибуття - - - Станом на 31 грудня 2012 року ( 41) ( 222) (35) (298)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2011 року 63 257 15 335
Станом на 31 грудня 2012 року 99 235 1,072 1,406
Iншi нематерiальнi активи включають надходження 2012 року: дозвiл на викиди забруднюючих
речовин та пов'язаний з ним проект санiтарно-захисної зони.
9. Основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї
Станом на 31 грудня основнi засоби включали наступне:
Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi
Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2010 784,280 1,530, 812 58,365 1,757 2,375,214
Надходження 9,454 11,884 348 2,211 23,897
Вибуття (34) (5,035) - (381) (5,450)
Станом на 31 грудня 2011 793,700 1,537,661 58,713 3,587 2,393,661
Коригування (13,484) (1,755) (4) (213) (15,456
Станом на 31 грудня 2011 року скориговано 780,216 1,535,906 58,709 3,374 2,378,205
Надходження 121 876 261 5,829 7,087
Вибуття (1,045) (13,104) (439) (1,472) (16,060)
Станом на 31 грудня 2012 779,292 1,523,678 58,531 7,731 2,369,232
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2010 (630,311) (1,128,070) (34,886) (1,694) (1,794,961)
Амортизацiйнi нарахування за рiк (27,428) (60,486) (6,258) (1,126) (95,298)
Лiквiдовано при вибуттi 34 4,042 - 381 4,457
Зменшення корисностi (1,139) (1,139)
Станом на 31 грудня 2011 (657,705) (1,185,653) (41,144) (2,439) (1,886,941)
Коригування 8,487 6,492 3,101 281 18,361
Станом на 31 грудня 2011 року скориговано (649,218) (1,179,161) (38,043) (2,158) (1,868,580)
Амортизацiйнi нарахування за рiк (23,167) (65,913) (8,396) (3,911) (101,387)
Лiквiдовано при вибуттi 2,014 15,280 2,616 585 20,495
Станом на 31 грудня 2012 (670,371) (1,229,794) (43,823) (5,484) (1,949,472)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2010 153,969 402,742 23,479 63 580,253
Станом на 31 грудня 2011 130,998 356,745 20,666 1,216 509,625
Станом на 01 сiчня 2012 108,921 293,884 14,708 2,247 419,760
Станом на 31 грудня 2012 до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi
активи первiсною вартiстю 90,622 тис. грн. (вiдповiдно у 2011: 120,831 тис. грн.).
2012 2011
Будiвлi та споруди 31, 749 10 ,507
Машини та обладнання 56, 415 98, 485
Транспортнi засоби 589 9,842
Iншi основнi засоби 1, 869 1 ,997
Всього 90, 622 120, 831

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня включали наступне:
2012 2011 скоригов. Коригування* 2011
Капiтальне будiвництво 47,769 44,055 44,055
Обладнання до монтажу 132 731 731
Аванси - 1,818 (72) 1,890
Iнше 5,866 5,026 5,026
Всього 53,767 51,630 (72) 51,702
*Коригування у сумi 72 тис.грн. пов’язанi з виключенням ПДВ з авансiв на придбання основних
засобiв.
Компанiя не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв пiд час їх
переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю.
В якостi забезпечення кредитних угод та у фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не
надавались.
10. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток
Основнi компоненти витрат/(вiдшкодувань) податку на прибуток були представленi таким чином:
2012 2011
Поточнi витрати з податку на прибуток 4 409 15,925
Вiдшкодування вiдстроченого податку на прибуток (34 230) (7 968)
Коригування вiдстроченого податку, яке стосується змiн податкових ставок та податкового
законодавства України 6 958 (8 789)
Витрати/(Вiдшкодування) податку на прибуток, вiдображеного у складi прибутку або збитку
(22,863) (832)
Доходи Компанiї пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України. Ефективна ставка
податку на прибуток вiдрiзняється вiд нормативної ставки.
Iнформацiя щодо узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй фiнансовiй звiтностi,
та добутку бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в Українi (у 2012
року проводився за ставкою 21%, у 2013 року за ставкою 19% з урахування майбутнiх змiн ставок
податку на прибуток), наведена нижче:
2012 2011
Прибуток / (Збиток) до оподаткування (270,028) (54,666)
Гiпотетичний дохiд з податку за встановленою податковою ставкою (56,706) (12,573)
Податковий вплив витрат, якi не вiдносяться на валовi витрати 26,885 (8,789)
Вплив змiни ставки оподаткування 6,958 20,530
Витрати (вiдшкодування) з податку на прибуток (22,863) (832)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня пов'язанi з наступними
статтями:
2012 2011
Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз:
Податкових збиткiв, перенесених на майбутнi перiоди 29 266 Забезпечення виплат персоналу 8 960 7 946
Основних засобiв 6 362 8 110
Коригування минулого року - амортизацiї основних засобiв - (1 451)
Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi 3 082 1 789
Резер на виробничi запасiв 1 433 6 592
Дебiторська заборгованiсть 708 280
Кредиторської заборгованостi 4 6
Вiдстроченi податковi активи 49,815 23,272
Вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз:
Основнi засоби (1,095) (1,215)
Дебiторська заборгованiсть (85) (694)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (1,180) (1,910)
Чиста вiдстрочена податкова позицiя 48,635 21,363

Iнформацiя про рух вiдстрочених податкiв була представлена таким чином:
2012 2011
Вiдстроченi податковi активи на початок перiоду 21,363 6,057
Вiдшкодування вiдстроченого податку через прибуток та збиток 27,272 16,757
Коригування залишку на початок року - (1,451)
Чистi вiдстроченi податковi активи на кiнець перiоду 48,635 21,363
11. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включали наступне:
2012 2011
Виробничi запаси 73,328 105,421
Незавершене виробництво 8,293 9,321
Готова продукцiя 4,379 58,689
Резерв на знецiнення (7,824) (37,957)
Всього 78,176 135,474
Станом на 31.12.2012р. та на 31.12.2011 запаси вiдображенi в балансi за найменшою iз
собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного резерву на знецiнення, який
розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства. Запаси не надавались в якостi
забезпечення кредитних угод.
12. Передплати та торгова дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня передплати та торгова дебiторська заборгованiсть включали наступне:
2012 2011
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 302,704 34,606
Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi (18,332) (8,896)
Всього 284,372 25,710
Аванси виданi 1,762 6,066
Резерв на знецiнення авансiв виданих (557) (630)
Всього 1,205 5,044
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо передплат та
торгової дебiторської заборгованостi за звiтний перiод:
Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги Резерв на дебiторську
заборгованiсть за виданими авансами Всього
Залишок на 31.12.10 14,238 896 15,134
Нарахування резерву протягом 2011 3,295 678 3,973
Використано у 2011 р. (19) (21) (40)
Вiдновлення (повернення) (8,623) (924) (9,546)
Залишок на 31.12.11 8,891 630 9,521
Нарахування резерву протягом 2012 18,331 32 18,364
Використано у 2012 р. 0 (6) (6)
Вiдновлення (повернення) (8,890) (99) (8,989)
Залишок на 31.12.12 18,332 557 18,889
13. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала наступне:
2012 2011
Податок на додану вартiсть до вiдшкодування 116,309 108,842
Передоплата податку на прибуток пiдприємств 20,966 25,375
Передоплати за iншими податками 60 675
Всього 137,334 134,892
14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи
Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала наступне:
2012 2011
Розрахунки з митницею 2,416 Розрахунки за претензiями 3,361 3,226
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за претензiями (3,229) (775)

Розрахунки з iншими дебiторами 63 99
Резерв на знецiнення iншої дебiторської заборгованостi (22) (39)
Розрахунки за заробiтною платою 57 10
Всього 2,646 2,521
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо iншої
дебiторської заборгованостi була представлена таким чином:
2012 2011
Залишок на початок року 815 9,879
Змiна резерву, визнана у складi звiту про сукупнi доходи/(збитки) 2,477 (9,060)
Суми, списанi за рахунок резерву (41) Залишок на кiнець року 3,251 815
Станом на 31 грудня iншi оборотнi активи включали наступне:
2012 2011
Розрахунки за соцiальним страхуванням та пенсiйним забезпеченням 88 105
Всього 88 105
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та короткостроковi депозити складалися з наступного:
2012 2011
Грошовi кошти на рахунках в банках:
в нацiональнiй валютi 3,681 126
в iноземнiй валютi 3,381 247
Всього 7,062 373
16. Статутний капiтал
Станом на 31.12.2012 та на 31.12.2011 р. статутний капiтал складає 170 584 321 грн. i його
розподiлено на 682 337 284 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
У 2012 роцi компанiя Lanebrook Limited викупила пакети акцiї чотирьох акцiонерiв Пiдприємства,
таким чином частка пакету акцiй нового акцiонера скала 93.855%.
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi товариства, була
представлена таким чином станом на 31.12.12:
Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт Номiнальна
вартiсть акцiй, грн.
Lanebrook Limited. Адреса: Кiпр, Нiкосiя, Фемiстоклi Дервi, буд.3, Джулiа Хауз П.С.1066. Код
173839. 93.855% 640407730 160,101,932.5
Iншi акцiонери 6.145% 41929554 10,482,388.5
Разом 100% 682337284 170,584,321.0
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi товариства, була
представлена таким чином станом на 31.12.11:
Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт Номiнальна
вартiсть акцiй, грн.
HEATSHINE HOLDINGS LTD (ХIТШАЙН ХОЛДIНГЗ ЛТД). Адреса: Кiпр, Нiкосiя, Фемiстоклi
Дервi, 3, Джулiа Хауз П.С.1066. 19.742% 134707730 33,676,932.5
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (БОЛКIВIРОС ХОЛДIНГЗ ЛТД). Адреса:Кiпр, Нiкосiя,
Фемiстоклi Дервi, 3, Джулiа Хауз П.С.1066. 24.988% 170500000 42,625,000
CHANTUSOS HOLDINGS LTD (ЧАНТУСОС ХОЛДIНГЗ ЛТД).. Адреса: Кiпр, Нiкосiя,
Фемiстоклi Дервi, 3. Джулiа Хауз П.С.1066. 24.181% 165000000 41,250,000
TOLLIPONE LTD (ТОЛЛIПОН ЛТД). Адреса: Кiпр, Нiкосiя, Фемiстоклi Дервi, 3, Джулiа Хауз
П.С.1066. 24.944% 170200000 42,550,000
Iншi акцiонери 6.145% 41929554 10,482,388.5
Разом 100% 682337284 170,584,321.0
17. Iншi довгостроковi зобов’язання (Зобов'язання з виплат працiвникам)
Станом на 31 грудня iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне:
2012 2011

Зобов'язання з виплат працiвникам 44,741 41,414
Всього 44,741 41,414
Компанiя має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду
України суми додаткових пенсiй, що виплачуються деяким категорiям колишнiх i працюючих
спiвробiтникiв Компанiї. Згiдно данiй програмi, працiвники Компанiї, якi мають стаж роботи у
шкiдливих умовах працi, i, таким чином, мають право на достроковий вихiд на пенсiю, також
мають право на додатковi виплати, якi фiнансуються Компанiєю i сплачуються Державним
пенсiйним фондом України.
Також Компанiя має договiрнi зобов'язання з виплати одноразової суми при виходi на пенсiю
працiвникам, якi мають тривалий стаж роботи, i певним пенсiйним пiльгам згiдно з колективним
договором. Данi зобов'язання пiдпадають пiд визначення пенсiйної програми з визначеною
виплатою.
У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по пенсiйним виплатам, визнанi у звiтi
про сукупнi доходи та збитки, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати по пенсiйним
виплатах включенi у витрати на зарплату та вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої
продукцiї. Витрати по вiдсотках вiдображенi в статтi фiнансових витрат.
1. «Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi».
Суми, визнанi у звiту про сукупнi доходи/(збитки)
2012 2011
Вартiсть поточних послуг 2,124 2,936
Визнаний актуарний прибуток/збиток - Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 5,053 5,425
Визнана вартiсть послуг попереднiх перiодiв (133) (5,444)
Всього витрат по виплатам 7,044 2,917
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан
2012 2011
Поточна вартiсть зобов'язань по плану зi встановленими виплатами 45,296 37,976
Не визнанi чистi актуарнi прибутки/(збитки) (1,367) 2,544
Не визнанi послуги минулих рокiв 531 664
Всього зобов’язання 44,460 41,184
Показники змiн поточної вартостi незабезпечених фондом пенсiйних зобов'язань:
2012 2011
Зобов’язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 37,976 44,657
Вартiсть поточних послуг 2,124 2,936
Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 5,053 5,425
Актуарнi (прибуток)/ збитки 3,911 301
Оплаченi зобов'язання (3,768) (3,210)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв - (12,133)
Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 45,296 37,976
У Компанiї iснує iнша програма виплат працiвникам: виплати до ювiлею, якi охоплюють всiх
працiвникiв, а також пенсiонерiв Компанiї, що отримують цi пiльговi виплати, передбаченi
колективним договором.
У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по iншим довгостроковим виплатам,
визнанi у звiтi про сукупнi доходи та збитки, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан у
вiдношеннi даного плану. Витрати по даним виплатам включенi у витрати на зарплату та
вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. Витрати по вiдсотках вiдображенi
в статтi фiнансових витрат.
2. «Iншi довгостроковi винагороди».
Суми, визнанi у звiту про сукупнi доходи/(збитки)
2012 2011
Вартiсть поточних послуг 22 29

Визнаний актуарний прибуток/збиток 92 (75)
Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 26 32
Визнана вартiсть послуг попереднiх перiодiв - 293
Всього витрат по виплатам 140 279
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан
2012 2011
Поточна вартiсть зобов'язань по плану зi встановленими виплатами 281 230
Не визнанi чистi актуарнi прибутки/(збитки) - Не визнанi послуги минулих рокiв - Всього зобов’язання 281 230
Показники змiн поточної вартостi незабезпечених фондом пенсiйних зобов'язань:
2012 2011
Зобов’язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 230 Вартiсть поточних послуг 22 29
Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 26 32
Актуарнi (прибуток)/ збитки 92 (75)
Оплаченi зобов'язання (89) (49)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв - 293
Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 281 230
Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким чином:
2012 2011
Ставка дисконтування 14.0% 14.0%
Ставка iнфляцiї 5.6% 6.94%
Коефiцiєнт плинностi кадрiв 6.75% 7.3%
Коефiцiєнт збiльшення розмiру зарплати та пенсiї 8.47% 8%
У таблицi нижче представлена iнформацiя щодо чуттєвостi за пенсiйним планом, яка iлюструє
вплив змiн в основних актуарних припущеннях, що використовувалися для оцiнки, на розмiр
зобов'язання за планом зi встановленими виплатами станом на 31.12.2012. Аналiз проводився у
вiдношеннi всiх зобов'язань при змiнi основних номiнальних параметрiв моделi.
Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом
Змiна параметру - 1,0 % + 1,0 %
Параметр Змiна зобов’язань, %
Збiльшення заробiтної плати -4,75% 5,29%
Ставка дисконтування 9,38% -8,13%
Плиннiсть кадрiв -0,28% 0,27%
Окрiм описаних вище програм iз визначеними виплатами, Компанiя не мала зобов’язань з виплати
iнших додаткових пенсiй, медичної допомоги пiсля виходу на пенсiю, страхових виплат, вихiдної
допомоги або iнших компенсацiйних пiльг перед теперiшнiми або колишнiми працiвниками, якi
пiдлягають нарахуванню.
Продовження тексту приміток
18. Торгова кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованiсть включала наступне:
2012 2011
Торгова кредиторська заборгованiсть 467,804 84,499
Всього 467,804 84,499
У наведенiй нижче таблицi представлена торгова кредиторська заборгованiсть Компанiї за
строками погашення станом на 31 грудня на основi недисконтованих платежiв за договорами:
2012 2011
Строк погашення вже настав 402,325 8,829

Протягом трьох мiсяцiв 65,479 75,670
Вiд трьох до до дванадцяти мiсяцiв - Всього 467,804 84,499
19. Iншi поточнi зобов’язання
До складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» станом на 31 грудня включенi наступнi
зобов’язання:
2012 2011
Резерв на лiквiдацiю необоротних активiв у поточному роцi 3,524 Розрахунки з iншими кредиторами 4,794 209
Всього 8,318 209
20. Виручка вiд реалiзацiї
Станом на 31 грудня Виручка вiд реалiзацiї включала наступне:
2012 2011
Дохiд вiд реалiзацiї коксохiмiчної продукцiї 1,046,855 1,426,786
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з оренди 81 124
Всього 1,046,936 1,426,910
21. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Станом на 31 грудня Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала наступне:
2012 2011
Сировина 1,024,792 1,157,674
Матерiали 12,740 49,004
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 71,445 61,982
Транспортнi та iншi послуги 33,350 43,731
Амортизацiя основних засобiв 80,919 80,624
Iншi витрати 4,089 6,546
Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов’язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка
17) 2,146 2,965
Витрати за минулi послуги (Примiтка 17) (133) (5,151)
Визнаний актуарний прибуток/(збиток) (Примiтка 17) 92 (75)
Змiни залишкiв запасiв 34,050 (19,613)
Всього 1,263,490 1,377,687
22. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати
Станом на 31 грудня Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати включали наступне:
2012 2011
Адмiнiстративнi витрати:
Заробiтна плата, в т.ч. бонуси, та вiдповiднi нарахування 13,128 7,488
Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 999 2550
Транспортнi витрати 808 879
Запаси (матерiальнi витрати) 255 293
Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 249 310
Комунальнi послуги 256 247
Амортизацiя основних засобiв 676 598
Амортизацiя нематерiальних активiв 133 38
Ремонт та обслуговування 126 325
Iншi витрати 910 2630
Витрати непромислового характеру:
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1,163 1,027
Запаси (матерiальнi витрати) 1,088 1,275
Транспортнi витрати 803 773
Амортизацiя основних засобiв 763 796
Iншi витрати 237 427
Дохiд вiд послуг непромислового характеру (1,938) (2,109)
Всього 19,656 17,547

23. Витрати на реалiзацiю та збут
Станом на 31 грудня Витрати на реалiзацiю та збут включали наступне:
2012 2011
Транспортнi витрати, в т.ч. ЖДТ 17,799 30,726
Створення (вiдновлення) резерву з торгової дебiторської заборгованостi 9,441 (6,433)
Запаси 1,312 2,826
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 435 379
Митнi збори 29 390
Амортизацiя основних засобiв 6 6
Iншi витрати 725 5,224
Всього 29,746 33,118
24. Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Станом на 31 грудня Iншi операцiйнi доходи (витрати) включали наступне:
2012 2011
Результат вiд продажу валюти (1,705) 899
Курсовi рiзницi (43) 28
Штрафи отриманi 3,817 484
Результат вiд продажу товарiв 765 1,131
Вiдновлення резерву (знецiнення) оборотних активiв 30,133 (36,586)
Вiдновлення резерву (знецiнення) дебiторської заборгованостi (2,406) 8,239
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2,189 Дохiд вiд приходу оборотних активiв 1,561 Видатки соцiального характеру (15,720) (8,878)
Збитки пов'язанi з консервацiєю потужностей (11,997) (9,895)
Iншi операцiйнi доходи (витрати) (1,625) (863)
Всього операцiйнi доходи 39,148 12,544
Всього операцiйнi витрати (34,179) (57,985)
РАЗОМ IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (ВИТРАТИ) 4,969 (45,441)
25. Фiнансовi витрати
Станом на 31 грудня фiнансовi витрати включала наступне:
2012 2011
Витрати по дисконтуванню пенсiйних резервiв (Примiтка 17) 5,079 5,457
Всього 5,079 5,457
26. Iншi доходи (витрати)
Станом на 31 грудня Iншi доходи (витрати) включали наступне:
2012 2011
Доходи вiд оприбуткування необоротних активiв 256 6,336
Доходи вiд лiквiдацiї необоротних активiв 164 79
Всього iншi доходи 420 6,415
Витрати, пов’язаннi з лiквiдацiєю необоротних активiв (4,389) (8,763)
Всього iншi витрати (4,389) (8,763)
Iншi доходи вiд оприбуткування необоротних активiв у 2011 р. включали вартiсть повернених
(вiдновлених) об’єктiв соцiальної сфери, згiдно рiшення суду на користь Компанiї, у сумi 6,293
тис. грн. У 2012 роцi цi об’єкти були списанi з балансу та переведенi на за балансовi рахунки.
Результат цiєї операцiї був вiдображений у коригуваннi початкових залишкiв (Примiтка 27).
27. Коригування i рекласифiкацiї у звiтностi попереднього року
У 2012 роцi керiвництво Компанiї виявило, що представленi нижче статтi не були представленi
належним чином в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року. Також в
фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2011 року та за рiк, що закiнчився на цю дату, були

проведенi рекласифiкацiї для приведення її у вiдповiднiсть з формою подання звiтностi на 31
грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився на цю дату, у зв'язку з тим, що форма подання звiтностi
поточного року краще вiдображає фiнансовий стан Компанiї. У вiдповiдностi до МСБО 8
"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки », фiнансова звiтнiсть була скоригована,
як зазначено далi.
Вплив коригувань на фiнансову звiтнiсть за станом на 31 грудня 2011 та за рiк, що закiнчився на
цю дату, наведено нижче:
Скоригованi статтi звiтностi № коригу-вання 31 грудня 2011 (до коригування)
Сума коригу-вання 31 грудня 2011 (пiсля коригування)
Основнi засоби
залишкова вартiсть 1 506,720 2,905 509,625
первiсна вартiсть 2,393,661 (15,456) 2,378,205
знос (1,886,941) 18,361 (1,868,580)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2 51,702 (72) 51,630
Вiдстроченi податковi активи 3 22,814 (1,451) 21,363
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 4 134,218 674 134,892
Дебiт.заборг-сть за виданими авансами 5 5,618 (574) 5,044
Iнша поточна дебiт. заборгованiсть 6 2 626 (105) 2 521
Iншi оборотнi активи 7 815 (710) 105
Всього коригувань в активах 667
Нерозподiлений прибуток 8 573 619 1 974 575 593
Додатковий вкладений капiтал 9 520 (520) 0
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 10 2 978 (141) 2 837
Поточнi зобов'язання з оплати працi 11 2 150 3 720 5 870
Iншi поточнi зобов'язання 12 4 575 (4 366) 209
Всього коригувань у пасивах 667
Розшифровка сум коригування звiтностi попереднього року:
АКТИВ на 31.12.2011
(1) Основнi засоби (ОЗ): 2,905
Коригування, пов’язанi з невiдповiднiстю визнанню необоротних активiв: (15,456)
Списання об’єктiв основних засобiв соцiального призначення та об’єктiв фонду держмайна.
(Переведення на за балансовi рахунки). 9,053
Коригування балансової вартостi (амортизацiї) ОЗ, пов’язанi з переглядом строкiв корисного
використання у минулих роках 9,308
(2) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (НКI): (72)
Рекласифiкацiя ПДВ з авансiв на придбання основних засобiв до Дебiторської заборгованостi за
розрахунками (72)
(3) Вiдстроченi податковi активи (1,451)
Змiна вiдстрочених податкових активiв у зв’язку з коригуванням балансової вартостi основних
засобiв на початок року (1,451)
(4) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 674
Рекласифiкацiя ПДВ (податковий кредит за придбаннями ТМЦ, послуг та iн.) з Iнших оборотних
активiв 674
(5) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданим авансам (574)
Рекласифiкацiя ПДВ (податковий кредит за придбаними ТМЦ, послуг та iн.) з Iнших поточних
зобов'язань (574)
(6) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (105)
Рекласифiкацiя соцiального страхування в iншi оборотнi активи (105)
(7) Iншi оборотнi активи (710)
Рекласифiкацiя ПДВ (податковий кредит за придбаннями ТМЦ, послуг та iн.) до Дебiторської
заборгованостi за розрахунками з бюджетом (674)

Рекласифiкацiя ПДВ (податкового зобов’язання з одержаних авансiв) до Поточних зобов’язань з
одержаних авансiв (141)
Рекласифiкацiя соцiального страхування з Iншої поточної дебiторської заборгованостi 105
Всього Актив 667
ПАССИВ
(8) Прибуток нерозподiлений 1,974
Закриття рахунку Додатковий вкладений капiтал 520
Вплив коригувань минулого року 1,454
(9) Додатковий вкладений капiтал (520)
Закриття рахунку Додатковий вкладений капiтал (520)
(10) Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв (141)
Рекласифiкацiя ПДВ (податкового зобов’язання з одержаних авансiв) з Iнших оборотних активiв
(141)
(11) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 3,720
Рекласифiкацiя резерву вiдпусток (основна сума) з Забезпечення виплат персоналу (Iншi поточнi
зобов’язання) 3,720
(12) Iншi поточнi зобов'язання (4,366)
Рекласифiкацiя резерву вiдпусток (основна сума) до Поточнi зобов'язання за розрахунками з
оплати працi (3,720)
Рекласифiкацiя ПДВ з НКI (податковий кредит з авансiв на придбання основних засобiв) (72)
Рекласифiкацiя ПДВ (податковий кредит за придбаними ТМЦ, послуг) до Дебiторської
заборгованостi за розрахунками по виданим авансам (574)
Всього Пасив 667
28. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики
Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi
Українськiй економiцi, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманнi ознаки
економiки, що розвивається. Цi ознаки включають в себе, але не обмежуються, низький рiвнем
лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання
валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України.
Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його дiй
вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, дiяльностi
в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою економiкою.
Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у свiтi.
Глобальна фiнансова криза призвела до значної нестабiльностi на ринку капiталiв, значного спаду
лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного коливання
нацiональної валюти вiдносно основних валют. У той час ж Український Уряд впроваджує
рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою забезпечення лiквiдностi та пiдтримки боргового
рефiнансування Українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо доступу Компанiї та її
контрагентiв до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан,
результати операцiйної дiяльностi та перспективи бiзнесу Компанiї.
На дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї й надалi буде впливати полiтичний розвиток України,
включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi
чинники та їх вплив на Компанiю можуть суттєво вплинути на можливiсть Компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що такий вплив на Компанiю є не бiльшим,
нiж на iншi подiбнi пiдприємства України.
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31 грудня 2012 року Компанiя мала контрактнi зобов'язання з придбання основних
засобiв вiд третiх сторiн на суму 20 тис. грн. (31 грудня 2011 року: 250 тис. грн.).
Зобов'язання за операцiйною орендою - Компанiя у якостi орендаря
Компанiя уклала угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з
можливiстю поновлення.
Юридичнi питання

В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає в якостi вiдповiдача за окремими
судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по
зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого
негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Станом на 31.12.2012 Компанiя не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких
являється вiдповiдачем, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не нарахованi.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної
дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих
законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить
вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних:
органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає,
що Пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством
податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi. Пiдприємство визначило потенцiйнi
податковi зобов'язання, якi можуть додатково вимагатися до сплати у зв'язку з iснуванням
згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог законодавства. Керiвництво вважає, що такi
потенцiйнi зобов'язання не пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй звiтностi. Такi потенцiйнi
зобов'язання можуть матерiалiзуватись, у такому випадку вiд Пiдприємства може вимагатися
сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв.
29. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також
операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з
непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для
визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за 2012 р. та за 2011 р. представлено наступним чином
(у тис. грн.).
Найменування Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2012, Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2011,
Продаж товарiв, робiт, послуг у 2012, Продаж товарiв, робiт, послуг у 2011,
ПАТ «Євраз Баглiйкокс» 2,416 34,383 16,910 10,509
ПАТ «Євраз-ДМЗ iм. Петровського» 2,075 25,458 35,379 84,940
ТД «Євразресурс Україна» 21,378 1 063431 31,064 928,782
ПАТ «Євраз Суха Балка» - - 4,236 Greyridqe Coal and Shippinq Limited* - - - 75,702
ПАТ «Днiпрококс»* - 6,423 - 3,135
ТОВ «ООС Україна»* 211 1,495 8 98
East Metals A.G.* 763 - 509 70,945
Mastercroft Finance limited* (625) 4,263 - ТОВ «ЕвразТранс Украина»* 177 1,690 - ТОВ «ЄВРАЗ Україна»* 315 1,115 5 21
26,710 1,138,258 88,111 1,174,132
(*) данi пiдприємства були пов'язаними сторонами Компанiї до 01.08.2012 р.
Закупiвля вiд пов'язаних сторiн складається з придбання вугiльного концентрату (ТД«Евразресурс
Україна»), смоли к/в (ВАТ «Днiпрококс», ПАТ «Євраз Баглiйкокс»), металопродукцiї (ПАТ«
Євраз-ДМЗ iм. Петровського») та послуг (ТОВ «ООС Україна»), (ТОВ «ЄвразХолдiнг»), (ТОВ
«ЕвразТранс Украина»), (ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА"), (Mastercroft Finance limited - у 2012 вiдбулося
коригування вартостi ранiше наданих послуг).
Продаж пов'язаним сторонам складається з реалiзацiї коксу доменного та пеку к/в (ПАТ «ЄвразДМЗ iм. Петровського», ТД «Евразресурс Україна») коксовий горiшок, кокс доменний, дрiбняк
коксовий, сульфат амонiю (Greyridqe Coal and Shippinq Limited), (East Metals A.G.), дрiбняк
коксовий ВАТ «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат», бензолу та масла к/в (ВАТ
«Днiпрококс», ПАТ «Євраз Баглiйкокс»).
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами, що склалася вiдповiдно до вище приведених операцiй
мiж пов’язаними сторонами, представлена наступним чином на кiнець звiтного перiоду та кiнець

2011р. (у тис.грн.):
Найменування Кредит. забор-сть станом на 31.12.2012 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2011
Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2012 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2011
ПАТ «Днiпрококс» - - - ПАТ «Євраз Баглiйкокс» 7 626 11 30
ПАТ «Євраз-ДМЗ iм.Петровського» 19 1,259 2,062 7 910
ТД «Євразресурс Україна» - 66,950 - 17,144
ТОВ «ЄвразХолдiнг» - - - ТОВ «ООС Україна» - 299 - 10
ТОВ «ЄвразТранс Україна» - 381 - 303
Greyridqe Coal and Shippinq Limited - - - ВАТ «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» - - 2,209 2,209
Mastercroft Finance limited 691 4,293 - Компания "East Metals AG" - - - 80
ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА" - 402 - 25
ПАТ «Євраз Суха Балка» - - 747
717 74,210 5,029 27,711
Оцiнка активiв i зобов’язань мiж пов’язаними сторонами здiйснюється за методом балансової
вартостi.
Операцiї з пов’язаними сторонами здiйснюються за контрактними цiнами.
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Компанiї за рiк, який закiнчився 31 грудня
2012 року, становила 2,967 тисяч гривень, вiдповiдно за 2011р.: 1,585 тисяч гривень.
Продовження тексту приміток
30. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками
Компанiя має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська
заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Компанiя не здiйснювала операцiй з
деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають внаслiдок
операцiй Компанiї та її джерел фiнансування. Протягом року Компанiя не здiйснювало торгових
операцiй з фiнансовими iнструментами.
Валютний ризик
Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти,
зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у процесi проведення Пiдприємством господарських
операцiй. Станом на 31 грудня 2012 року офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним
банком України, складав 7,993 грн. за один долар США (31 грудня 2011 року - 7,9898 грн. ). На
дату складання цiєї фiнансової звiтностi офiцiйний курс гривнi за один долар США становив 7,993
гривнi.
Валюта (курс) 31 грудня 2012 року Середнiй курс обмiну валют за 2012 року 31 грудня 2011 року
Середнiй курс обмiну валют за 2011 року
Гривня/долар США 7,9930 7,9910 7,9898 7,9677
Гривня/євро 10,5372 10,2700 10,2981 11,0950
Гривня/росiйський рубль 0,2632 0,2574 0,2495 0,2718
Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Компанiя пiдпадала пiд вплив операцiйного
валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься
до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають реалiзацiя,
закупiвлi Компанiї, деномiнованi в iноземних валютах.
Станом на 31 грудня 2012 року в тис. грн.
Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом
гривнi долари США рублi євро
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 283,688 684 - - 284,372
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2,646 - - - 2,646
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,681 - - 3,381 7,062

Фiнансовi активи 290,015 684 - 3,381 294,080
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 460,891 6,913 - - 467,804
Розрахунки з iншими кредиторами 7,703 615 - - 8,318
Фiнансовi зобов'язання 468,594 7,528 - - 476,122
Станом на 31 грудня 2011 року в тис. грн.
Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом
гривнi долари США рублi євро
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 25,432 278 - - 25,710
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2,626 - - - 2,626
Грошовi кошти та їх еквiваленти 126 247 - 373
Фiнансовi активи 28,184 525 - - 28,709
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 80,206 4,293 - - 84,499
Розрахунки з iншими кредиторами 209 - - - 209
Фiнансовi зобов'язання 80,415 4,293 - - 84,708
Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною валютою.
Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до
допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют, при умовi, що всi iншi змiннi залишаються
незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних активiв та зобов'язань).
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження збитку до
оподаткування
Змiна курсу гривня / долар США 5 % (342)
Змiна курсу гривня / долар США -5% 342
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження збитку до
оподаткування
Змiна курсу гривня/долар США 5% (188)
Змiна курсу гривня/долар США -5% 188
Ризик лiквiдностi
Мета Компанiї полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної
дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права вiдстрочки платежу
постачальникам. Компанiя аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язанням i
планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових
iнструментiв.
У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Компанiя перерозподiляє ресурси для досягнення
оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Основними джерелами фiнансування Компанiї були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Розподiл суми фiнансових iнструментiв за термiном передбачених майбутнiх грошових потокiв
або виплат:
Станом на 31 грудня 2012 року в тис. грн.
Назва фiнансового iнструмента Очiкуваний строк надходження / вибуття грошових потокiв Разом
До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 1
року Бiльше 1року
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 277,475 1,941 4,956 - 284,372
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 318 2,328 - - 2,646
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,681 3,381 - 7,062
Фiнансовi активи 281,474 4,269 8,337 - 294,080
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 402,325 65,479 - - 467,804
Розрахунки з iншими кредиторами 8,318 - - - 8,318
Фiнансовi зобов'язання 410,643 65,479 - - 476,122
Станом на 31 грудня 2011 року в тис. грн.
Назва фiнансового iнструмента Очiкуваний строк надходження / вибуття грошових потокiв Разом
До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 1
року Бiльше 1року

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 24,967 743 - - 25,710
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2,585 41 - 2,626
Грошовi кошти та їх еквiваленти 373 - - - 373
Фiнансовi активи 25,340 3,328 41 - 28,709
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 84,499 - - - 84,499
Розрахунки з iншими кредиторами 209 - - - 209
Фiнансовi зобов'язання 84,708 - - - 84,708
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2012 року
приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує низьку
оцiнку методiв та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу.
Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв використовуються
ринковi котирування для подiбних iнструментiв або дисконтована вартiсть очiкуваних грошових
потокiв. Для всiх iнших iнструментiв використовується дисконтована вартiсть очiкуваних
грошових потокiв.
Для фiнансових активiв та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива
вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй вартостi за вирахуванням коригування на кредитний
ризик (резерв сумнiвних боргiв).
Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових
активiв зазначених вище.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, за якими у Компанiї може потенцiйно виникнути значна концентрацiя
кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй
наявних для продажу, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити Компанiї, в основному, зберiгаються у надiйних
банках, що розташованi в Українi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну
полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику
проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують
певну суму. Бiльшiсть продажiв Компанiї здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною
кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.
Монiторинг та аналiз кредитного ризику Компанiї проводиться iндивiдуально по кожному
випадку. Керiвництво Компанiї вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у
резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.
Ризик управлiння капiталом
Метою управлiння капiталом Компанiї є збереження можливостi продовжувати безперервну
дiяльнiсть Компанiї в майбутньому для забезпечення прибутку акцiонерам i користi iншим
зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних
вкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї стосовно управлiння капiталом
нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу.
Компанiя проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який
розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на загальну суму капiталу та чистих
зобов'язань. За полiтикою Компанiї коефiцiєнт платоспроможностi має пiдтримуватись на рiвнi вiд
25% до 40%.
До чистих зобов'язань Компанiї включаються торгова та iнша кредиторська заборгованiсть за
вирахуванням грошових коштiв та короткострокових депозитiв.
Керiвництво Пiдприємства регулярно здiйснює монiторинг структури капiталу i може змiнювати
полiтику управлiння капiталом та цiлi, в залежностi вiд економiчного середовища, настроїв ринку i
стратегiї розвитку.
2012 2011 2010
Iншi довгостроковi зобов'язання 44,741 41,414 41,477
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 490,621 99,404 282,751
Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити (7,062) (373) (2,797)

Чистi зобов'язання 528,300 140,445 321,431
Власний капiтал 499,089 746,254 798,634
Капiтал i чистi зобов'язання 1,027,389 887,072 1,120,065
Коефiцiєнт платоспроможностi 51% 16% 29%
31. Подiї пiсля звiтної дати
У сiчнi 2013 року Компанiя вiдновила резерв на сумнiвну торгову дебiторську заборгованiсть у
сумi 11,732.1 тис. грн., який було створено на кiнець звiтного року, у зв’язку з погашенням
торгової дебiторської заборгованостi (отриманням оплати за продукцiю у сумi 299,267.7 тис. грн.).
На момент пiдписання даної фiнансової звiтностi Компанiя не мала будь-яких iнших значних
подiй, якi б потребували коригування фiнансової звiтностi або вiдображенню у примiтках.

