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Примітки 

 

 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

Організація.  

Публічне акціонерне товариство «Запоріжкокс» є одним з найбільших коксохімічних підприємств в 

Україні. 

Основним видом діяльності, яким займається товариство є  виробництво коксу, яке у відсотках складає 

77,1%  всієї товарної продукції заводу. 

Виробнича потужність  по виробництву коксу становить 1328  тис. тон коксу валового 6% вологості за  рік. 

Завод об’єднує 5 основних та 5 допоміжних цехів. 

Перелік основних видів продукції, яку виробляє завод, складається більш ніж з 20 найменувань: 

кокс ливарний; 

кокс доменний; 

горіх коксовий; 

дріб’язок коксовий; 

сульфат амонію з 20,5% азоту; 

сирий бензол кам’яновугільний до 180 град.; 

смола кам’яновугільна; 

бензол кам’яновугільний  «для синтезу»; 

компонент моторних палив ароматичний; 

сольвент; 

масло кам’яновугільне поглинальне; 

антраценова фракція; 

сировина коксохімічна для виробництва високоструктурного технічного вуглецю; 

фракція нафталінова; 

фенольне масло кам’яновугільне; 

феноляти; 

пек кам’яновугільний електродний рідкий; 

пек кам’яновугільний електродний гранульований; 

паливо котельне коксохімічне; 

сірка технічна газова; 

тіосульфат натрію технічний; 

розчин  відпрацьований поглинальний мокрого очищення коксового газу;          

Кількість працівників станом на 31 грудня 2014 року та 2013 рік  складала 1659  чоловік та 1684 відповідно.  

Станом на 31 грудня 2014  року та 2013  року такі акціонери володіли акціями підприємства: 

                                                                                                                   

                                                                                                                        31.12.2013 р.                       31.12.2014 р. 

1. ВАТ «Запорізький металургійний комбінат  

«Запоріжсталь»                                                                                               41,8083  %                          41,8083 %                                                        

2. Private Limited Liability Company METINVEST B.V.                             51,0000  %                           -                                                        

3. METINVEST B. V.                                                                                                                                  51,0000%   

 

 

Основа надання інформації. 

Фінансова звітність підприємства була підготовлена згідно принципів та методів, передбачених 

положеннями Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової  звітності. ПАТ «Запоріжкокс»  

встановив  облікову політику згідно Наказу № 156 від 26.04.2013 р.  

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.  

 

 

Використання оцінок та припущень. 

При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 

визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних 

активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО. Оцінки, які 

особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської 

заборгованості. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на 

дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість  
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активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким чином:                                                                                                                       

тис.грн. 

                                                                                                     31.12.2013 р.                31.12.2014 р. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість                             522 217                         2 033 899 

 

Функціональна валюта. 

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня. 

 

 Основні принципи бухгалтерського обліку. 

 

Визнання та оцінка фінансових інструментів. 
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 

фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 фінансовий актив, доступний для продажу – акції з відсотком володіння до 20%; 

 інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя; 

 дебіторська заборгованість; 

 фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків. 

 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх  

справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску 

фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти. 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та на рахунках в банках. 

 

Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи  та первісно оцінюється за справедливою 

вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська 

заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка. 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу 

зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.  

 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та 

теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку 

керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви 

створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких 

індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при 

визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають 

інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. 

Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 

збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні 

групи.  

 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 

корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після 

визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 

рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 

повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків 

від зменшення корисності.  

 

Фінансові активи, утримувані до погашення. 

 

До фінансових активів, утримуваних до погашення Підприємство відносить облігації та векселя, що їх 

Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання 

Підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за 

вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 
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Основні засоби. 

 

Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх 

у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 

більше 2500 грн. 

 

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому  основні засоби оцінюються 

за  їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення 

корисності.  

 

Подальші  витрати.  

Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, 

ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони 

понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються  подальші витрати, які задовольняють 

критеріям визнання активу. 

 

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом.  

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

         

Нематеріальні активи. 

 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та 

будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.  Амортизація нематеріальних активів 

здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають в результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. 

 

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки 

якщо  сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно 

визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим 

стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх 

періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення 

суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності  амортизація основних 

засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

На ПАТ «Запоріжкокс» нарахований резерв знецінення основних засобів згідно обліковій політиці. 

 

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу. 

 

Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість 

буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні 

активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з 

двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з 

продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи 

подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті 

про фінансові результати.  

 

Оренда. 

 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються 

у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду 

визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про 

операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, 

включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати.  
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Податки на прибуток. 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.  Поточний 

податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові 

активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи 

зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що 

підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату 

й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований 

прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або 

частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в 

періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки 

як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період. 

 

Фінансові зобов’язання. 

 

Кредити банків. 

 

Кредити банків ПАТ «Запоріжкокс» в 2014  році не використовувались. 

 

Забезпечення. 

 

Забезпечення майбутніх пенсійних виплат визнаються на основі розрахунку актуарія. 

 

Виплати працівникам. 

 

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам, як витрати та як зобов’язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість виплат працівникам  як забезпечення 

відпусток. 

Пенсійні зобов’язання.  

У відповідності до українського законодавства Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників 

до державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних 

нарахувань заробітної платні. 

 

Доходи та витрати. 

 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент 

виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності 

операції з надання послуг на дату балансу.  

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.  

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. 

 

Операції з іноземною валютою. 

 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 

Національного банку України на дату проведення операцій.  

Монетарні активи та зобов’язання, відображені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 

відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарні статті, які оцінюються за 

історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, 

які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення 

справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в 

прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.  

Підприємство використовувало обмінні курси на дату балансу: 
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                                                    31.12.2013 р.                                   31.12.2014  р. 

Гривня/1 долар США                   7,993                                            15,76855600  

Гривня/1 євро                             11,041530                                       19,232908 

 

 

Умовні зобов’язання та активи. 

Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Підприємство  не визнає умовні активи. Стисла інформація про 

умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

Доходи та витрати. 
За результатами діяльності за 2014  рік отриманий збиток від звичайної діяльності до оподаткування у сумі                 

3 014  тис. грн. супротив збитку 2013 року в сумi  52 569  тис. грн. 

Вплив надали наступні фактори: 

 

№ 

п/н 
Найменування статей 

Результат  

(+ прибуток),  

( - збиток) 
Відхилення 

2013 р. 2014  р. 

1 2 3 4 5 

1. Валовий прибуток від реалізації продукції, товарів і послуг    30134 415201 +385067 

 в тому числі:    

1.1 Реалізація продукції і товарів                                                               32513 422163 +389650 

1.2 Реалізація робіт та послуг                                                                        -2379 -6962 -4583 

2. Інші операційні доходи та витрати -63140 -388443 -325303 

2.1 Інша реалізація 3180 4162 +982 

2.2 Курсові різниці 7 -303425 -303432 

2.3 Штрафи, пені, неустойки -3076 -2404 +672 

2.4 Списання простроченої дебіторської і кредиторської 

заборгованості 

7255 295 -6960 

2.5 Резерв сумнівних боргів -179 -572 -393 

2.6 Адміністративні витрати -31955 -40961 -9006 

2.7 Витрати на збут -23635 -28905 -5270 

2.8 Витрати на соціальну сферу -5575 -6485 -910 

2.9 Витрати на розвиток виробництва -139 -135 +4 

2.10 Відшкодування раніше списаних активів    

2.11 Повернення держмита 13 18 +5 

2.12 Оренда 187 173 -14 

2.13 Інші доходи та витрати від операційної діяльності -9062 -9886 -824 

2.14 Благодійна допомога (грошові кошти та оборотні активи) -86 -143 -57 

2.15 Надлишки та нестачі при інвентаризації -75 -175 -100 

 Фінансовий результат від операційної діяльності (1+2) -33006 26758 +59764 

3. Інші фінансові доходи та витрати -15962 -16377 -415 

3.1 Дисконтування довгострокової кредиторської 

заборгованості 

-2583 -258 +2325 

3.2 Отримані % банка за використання залишків на рахунках 463 - -463 

3.3 Витрати по відсотках на пенсійні соціальні зобов’язання   -13842 -16119 -2277 

4. Інші доходи та витрати -4045 633 +4678 

4.1 Списання необоротних активів -4018 480 +4498 

4.2 Дохід від безоплатно отриманих активів - - - 

4.3 Неопераційна курсова різниця -3 -37 -34 

4.4 Нестача основних засобів  (витрати  від  інвестиційної 

діяльності) 

-31 - +31 

4.5 Страхове відшкодування 7 189 +182 

4.6 Від продажу цінних паперів - -1 -1 

4.7 Витрати від інвестиційної діяльності - 2 +2 

 Результат від звичайної діяльності до оподаткування -53013 11014 +64027 
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№ 

п/н 
Найменування статей 

Результат  

(+ прибуток),  

( - збиток) 
Відхилення 

2013 р. 2014  р. 

1 2 3 4 5 

5 Податок на прибуток 444 -14028 -14472 

6 Надзвичайні доходи та витрати - -  

7 Чистий прибуток  "+", збиток "-" -52569 -3014 +49555 

 

Чистий збиток  у 2014 році відносно 2013 року зменшився  на 49 555 тис.грн.  

 

Основними факторами відхилення по прибутку є:  

 

1. Збільшення  валового прибутку від реалізації продукції, товарів та послуг на 389 650  тис.грн.: 

- за рахунок  сприятливої  кон’юнктури ринку по вугле-коксовому блоку, зростання  прибутку на 270 615 

тис. грн. Ціна коксу  КД збільшена  на 36,9%, ціна вугільної шихти збільшена  на 25,5%. 

По хімічним цехам збільшення  прибутку на 155 147  тис. грн. в тому числі по цеху уловлювання зростання 

на 20 721 тис. грн., по ЦСПВ зростання на 109 869 тис. грн., по цеху сіркоочистки на 16 061 тис. грн.; 

- за рахунок зміни структури споживання електричної енергії – зростання   прибутку на 9 073  тис. грн.; 

- за рахунок  зростання та індексації заробітної плати зниження прибутку на 15 809 тис. грн.; 

- за рахунок збільшення об’єму  ремонтних робіт зниження прибутку на 8 249 тис. грн.; 

- за рахунок подорожчання палива зниження прибутку на 1 239 тис. грн.; 

- за рахунок зміни резерву запасів  зростання   прибутку на 694  тис. грн.; 

- за рахунок  збільшення  амортизації   зниження  прибутку на  88 820  тис. грн.; 

- за рахунок зміни залишків напівфабрикатів та незавершеного виробництва зростання прибутку на  

 28 732 тис.грн.; 

- за рахунок розрахунків  по нарахуванню резерву списку 1,2   прибуток знижений на  1 802 тис. грн.; 

- за рахунок  інших змін – зростання  прибутку на 3 246  тис.грн. 

2. Збитки від операційної діяльності зросли на 325 303 тис. грн. здебільшого за рахунок курсової різниці на 

303 432 тис. грн. 

3. Збитки від фінансової діяльності збільшились на 382 тис. грн. за рахунок витрат по відсотках на пенсійні 

соціальні зобов’язання. 

4. Збитки від іншої діяльності зменшились на 4708 тис. грн. за рахунок зменшення витрат на знецінення 

необоротних активів, демонтажу і списання основних засобів. 

 

Податок на прибуток. 

 

№ 

п/н 

Найменування статей ВПА/ВПЗ на кінець звітного періоду 

  2013 р. 2014 р. 

1.1 Відстрочені податкові активи 31132 41343 

1. Відстрочені  податкові активи - аванси отримані - - 

2. Відстрочені  податкові активи - нараховані витрати 

роялті 

- - 

3. Відстрочені  податкові активи - оцінка справедливої 

вартості довгострокової дебіторської заборгованості 

- - 

4. Відстрочені  податкові активи - доходи майбутніх 

періодів 

- - 

5. Відстрочені податкові активи - оцінка товарно-

матеріальних запасів 

717 946 

6. Відстрочені податкові активи - пенсійні  

зобов’язання та інші  зобов’язання по розрахунку 

актуарію 

20450 25730 

7. Відстрочені податкові активи -  податкові збитки 

минулих періодів 

6821 - 

8. Відстрочені податкові активи -  резерви інших 

виплат 

1541 1574 

9. Відстрочені податкові активи -  оцінка основних 

засобів 

1603 13093 

2.2 Відстрочені податкові зобов’язання -56536 -73248 

1. Відстрочені податкові зобов’язання - нематеріальні -235 -183 
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активи 

2. Відстрочені податкові зобов’язання - основні засоби -55839 -71902 

3. Відстрочені податкові зобов’язання - аванси видані - - 

4. Відстрочені податкові зобов’язання - оцінка ТМЦ, 

готової продукції та незавершеного виробництва 

-  

5. Відстрочені податкові зобов’язання - справедлива 

вартість векселів виданих 

- - 

6. Відстрочені податкові зобов’язання - інше, витрати 

майбутніх періодів 

- - 

7. Відстрочені податкові зобов’язання - інше -395 -1138 

8. Відстрочені податкові зобов’язання - справедлива 

вартість іншої довгострокової кредиторської 

заборгованості (осн. діяльність) 

-29 -11 

9. Відстрочені податкові зобов’язання - справедлива 

вартість іншої довгострокової кредиторської 

заборгованості (інші) 

-38 -14 

 Згорнута податкова позиція 25404 31905 

 

 

Розкриття по відстроченому податку. 

 

 

№ 

п/н 

Найменування статей Сума 

1. Поточний податок на прибуток 19997 

2. Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 31132 

3 на кінець звітного року 41343 

4. Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 56536 

5. на кінець звітного року 73248 

6. Включено до Звіту про фінансові результати 14028 

7. у тому числі: 

поточний податок на прибуток 

 

19997 

8. зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -6618 

9. збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’зань 649 

10. Відображено у складі власного капіталу-усього 12470 

11. у тому числі: 

поточний податок на прибуток 

 

- 

12. зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -3593 

13. Збільшення (зменшення) податкових зобов’язань 16063 

 

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності, і для цілей оподаткування.  Тимчасові різниці 

в основному пов’язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних 

активів. 

 
Нематеріальні активи. 

 

За історичною вартістю Нематеріальні активи 

31 грудня 2012  року 5 021 

Надходження 130 

Переміщення з незавершеного будівництва - 

Вибуття 82 

31 грудня 2013  року 5 069 

Надходження 434 

Переміщення з незавершеного будівництва - 

Вибуття - 
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31 грудня 2014  року 5 503 

Накопичена амортизація - 

31 грудня 2012  року 1 808 

Нарахування за рік 789 

Вибуття 82 

31 грудня 2013  року 2 515 

Нарахування за рік 573 

Вибуття - 

31 грудня 2014 року 3 088 

Чиста балансова вартість - 

 

  

31 грудня 2014  року 2 415 

31 грудня 2013  року 2 554 

 

 

Основнi засоби.   

 

 

За історичною 

вартістю 

Земел

ьні 

ділянк

и 

Будівлі Машини 

та 

обладна

ння 

Транспорт Меблі 

та 

приладдя 

Багат

орічні 

насад

ження 

Бібліотечні 

фонди 

Інші Всього 

31 грудня 2012 

року 
171 391622 475921 41227 6980 60 9 

161061 
1077051 

Надходження - - 688 - 41 - - - 729 

Переміщення з 

незавершеного 

будівництва 

- 3231 2194 - 492 - - 

- 

5917 

Переоцінка - 170991 159039 21797 227 - - 
16233 

368286 

Уцінка - 1393 2708 571 88 - - 
10077 

14836 

Згортання   зносу - -134637 -284483 -18681 -4108 -22 - 
- 

-441931 

Капіталізація 

ремонтів 
- 8394 9356 120 - - - 

- 
17870 

Інші основні 

засоби 
- - - - - - - 

33740 
33740 

Вибуття - 6305 256 206 164 - - 25509 32440 

Рекласифікація - - - - - - - 7845 7845 

31 грудня 2013 

року 
171 431903 359751 43686 3380 38 9 

183293 
1022231 

Надходження - - 1402 572 895 - - 77816 80685 

Переміщення з 

незавершеного 

будівництва 

- 3626 6574 - 309 - - 

- 

10509 

Переоцінка - 153082 49345 2655 413 5 - - 205500 

Уцінка - - - - - - - - - 

Згортання зносу - -46937 -91847 -12769 -851 -5 - -2111 -154520 

Капіталізація 

ремонтів 
- 7898 10423 1345 - - - 

- 
19666 

Інші основні 

засоби 
- - - - - - - 

- 
- 

Вибуття - 42 115 - - - - 33596 33753 

Рекласифікація - - - - - - - - - 

31 грудня 2014 

року 
171 549530 335533 35489 4146 38 9 

225402 
1150318 
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Накопичена 

амортизація 
 - - - -   

 
 

31 грудня 2012 

року 
- 127605 245857 15723 4866 23 9 

- 
394083 

Нарахування за 

рік 
- 38404 69843 7225 972 7 - 

- 
116451 

Резерв - 295 -140 0 - - - - 155 

Вибуття - 6165 254 23 164 - - - 6606 

Згортання зносу - -134637 -284483 -18681 -4108 -22 - - -441931 

Рекласифікація - -135 -65 - -317 -3 - - -520 

31 грудня 2013 

року 
- 25367 30758 4244 1249 5 9 

- 
61632 

Нарахування за 

рік 
- 74809 115156 14700 980 7 - 

- 
205652 

Резерв - 9 12 - 292 - - - 313 

Вибуття  42 108 - - - - - 150 

Згортання зносу  -46935 -91861 -12769 -844 -5 - - -152414 

Рекласифікація - - - - - - - - - 

31 грудня 2014 

року 
- 53208 53957 6175 1677 7 9 

- 
115033 

Залишкова 

вартість 
- - - - - - - 

- 
- 

31 грудня 2013 

року 
171 406536 328993 39442 2131 33 - 

183293 
960599 

31 грудня 2014 

року 
171 496322 281576 29314 2469 31 - 

225402 
1035285 

 

 
В 2014 році  Підприємство не реалізовувало основні засоби. 

 

 

Станом на 31 грудня 2014 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби складають                     

32 966  тис. грн., станом на 31.12.2013 р.- 13 730  тис. грн. відповідно. 

 

Запаси. 

 
№ 

п/н 

Запаси 2013 рік 2014 рік Відхилення 

1 2 4 5 7 

1. Сировина 95008 30637 -64371 

2. Допоміжні матеріали 26279 11474 -14805 

3. Паливо 1530 1826 +296 

4. Запасні частини 8938 8665 -273 

5. Тара 115 531 +416 

6. МШП 1340 3034 +1694 

7. Незавершене виробництво та 

напівфабрикати 

17616 32155 +14539 

8. Готова продукція 8435 14279 +5844 

9. Товари 134 64 -70 

 Всього: 159395 102665 -56730 

 

Придбані виробничі запаси зараховуються на баланс підприємства по первинній вартості, а видача в 

виробництво, продаж  та інші вибуття за методом середньозваженої собівартості. 

Запаси на 31.12.2014 р. складають 102 665  тис. грн. в т.ч. 

На 01.01.2015  р. змінились залишки запасів по наступних групах: 

Сировина зменшилась на суму 64 371 тис. грн. за рахунок зниження залишків запасів вугільного 

концентрату на складі підприємства. 

Допоміжні матеріали  зменшились  на суму 14 805 тис. грн. в т.ч.: 
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 - будівельні матеріали - зменшились на суму 10 099  тис.грн. за рахунок  рекласифікації; 

-  будівельні матеріали, обладнання, яке вимагає монтажу - зменшилось на суму 4 857  тис. грн. за рахунок 

рекласифікації;  

- транспортно-заготівельні витрати зменшились на суму 312 тис. грн. за рахунок зменшення запасів на 

складах підприємства; 

- прокат чорних металів збільшився  на суму 714 тис.грн.; хіміко-барвисті матеріали збільшились на суму 91 

тис. грн., будівельні матеріали збільшились на суму 507 тис. грн., брухт чорних металів збільшився на суму 

154 тис. грн.. за рахунок збільшення залишків на складі підприємства; 

-лом кольорових металів зменшився на 168 тис. грн. за рахунок реалізації с залишків лому нержавіючої 

сталі; 

- вогнетриви зменшились на суму 881 тис. грн. за рахунок  списання с залишків в результаті проведення 

поточного ремонту; 

- паливо - збільшилось на суму 296 тис. грн. за рахунок збільшення ціни на дизпаливо; 

- запасні частини - зменшились на суму 273 тис. грн. за рахунок списання з залишків електрообладнання на 

проведення поточних ремонтів; 

- тара - збільшилась на суму 416 тис. грн. за  рахунок збільшення цін на контейнери Біг-Беги; 

- МШП  - збільшились  на суму 1 694 тис. грн. за рахунок збільшення цін на засоби індивідуального захисту; 

- незавершене виробництво - збільшилось на суму 14 539 тис. грн. за рахунок збільшення  залишка  і ціни 

сирого бензолу, збільшення залишку смоли і збільшення ціни шихти; 

- готова продукція - збільшилась на суму 5 844 тис. грн. за рахунок збільшення залишків на складах та в 

порту; 

- товари зменшились на суму 70 тис. грн.за рахунок реалізації. 

 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість. 

 

Дебіторська заборгованість на 31.12.2014 р. складає  2 033 899 тис.грн. 

                 

 На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення 

Всього: 522217 2033899 +1511682 

у тому числі:    

1. Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  

439786 1816831 +1377045 

2. Дебіторська заборгованість по 

розрахунках: 

   

- з бюджетом 33475 20006 -13469 

- по виданих авансах 47360 193167 +145807 

3. Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

1596 3895 +2299 

 

 

У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 1 511 682 тис. грн. і складає 63,7% в активах 

балансу (на 31.12.13 р. – 31,4 %). 

Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію в звітному періоді збільшилась на 1 377 045 тис. грн.    

Станом  на 31.12.2014 р. основні дебітори наступні:  

    

         

№ 

п/н 

Найменування дебітора 31.12.2013 р. 31.12.2014 р. Відхилення 

1. ВАТ «Запоріжсталь» 364383 1729156 +1364773 

2. ТОВ «Метінвест Холдинг» 10196 720 -9476 

3. ТОВ «ЗАРС» 32855 32855 0 

4. ТОВ «Інкор» 5559 11167 +5608 

5. ВАТ «Запорізький завод феросплавів» 5864 468 -5396 

6. ТОВ «Кременчуцький завод технічного 

вуглецю» 

215 3746 +3531 

7. ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» - 4181 +4181 

8. ПАТ «Євраз Дніпродзержинський 

коксохімічний завод» 

6291 0 -6291 

 9. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 5292 5313 +21 

10. ПАТ ММК ім. Ілліча» - 6797 +6797 

11. Metinvest International S. A. - 14499 +14499 
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По виданих авансах заборгованість збільшилась на 145 807 тис. грн. у тому числі за рахунок збільшення 

фінансування закупівлі вугільного концентрату на 172 749 тис. грн. в т. ч. ТОВ «Метінвест-Холдинг» -  

176 798 тис. грн. і хімічної сировини на 34 621 тис. грн. в т.ч. ТОВ «Метінвест-Холдинг» за смолу 

кам’яновугільну17 553 тис. грн., ПАТ МК «Азовсталь» за смолу кам'яновугільну - 34 333 тис. грн. 

 

 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом. 

 

 

№ 

п/н 

Найменування 31.12.13 р. 31.12.14 р. Відхилення 

1. Всього: 33475 20006 -13469 

2. У т. числі:    

3. ПДВ 23401 3330 -20071 

4. Акцизний збір 8352 14967 +6615 

5. Податок на прибуток 1715 1709 -6 

6. Інші 7 - -7 

   

 

Аналіз дебіторської  заборгованості по строкам, представлено наступним чином:  

 

 

 Всього на кінець 

року 

До 12 місяців Від 12 до 18 

місяців 

Від 18 до 36 

місяців 

 2013 р. 2014 р. 2013р. 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. 2014р. 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

439786 1816831 433245 1738388 1228 36469 5313 41974 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

1596 3895 1424 3688 1 40 171 167 

 

 

Грошові кошти. 

 

  2013 р. 2014 р. 

Гроші та їх еквіваленти: 15033 17284 

Всього 15033 17284 

 

 

Поточний розрахунковий рахунок ПАТ «Запоріжкокс» відкритий в АКБ «Індустріалбанк», ПАТ  ПУМБ та 

ПАТ «ВТБ» , а також відкриті валютні рахунки в дол. США, євро, російських  рублях, англійських фунтах 

стерлінгів. На поточних рахунках залишки збільшились  на 31.12.2014  р. на  2 251  тис. грн. 

 

 

Статутний капітал. 

На 31 грудня 2014 року ПАТ  «Запоріжкокс» має статутний капітал на суму 1 193 тис. грн., в кількості 

119 325 280 штук акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Було продано  власних акцій протягом 2014 року в 

кількості 2535290 шт. на суму 5626  тис. грн. 

 

Кредиторська заборгованість на 31.12.2014 р. складає  1 923 606  тис. грн. в т.ч.: 
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 На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення 

Всього: 601174 1923606 +1322432 

У тому числі:    

1. Поточна заборгованість по довгостроковим 

зобов’язанням 

3064 2301 -763 

2. Кредиторська заборгованість - -  

2.1. За товари, роботи, послуги 573456 1871828 +1298372 

2.2. Поточні зобов’язання - -  

         З отриманих авансів 2848 5519 +2671 

         З бюджетом 4645 26227 +21582 

         Зі страхування 1992 2226 +234 

         З оплати праці 4090 4282 +192 

        З учасниками 2250 2249 -1 

3. Поточні забезпечення 8563 8747 +184 

4. Інші поточні зобов’язання 266 227 -39 

  

У порівнянні з початком року заборгованість збыльшилась на 1 322 432  тис.грн. 

Частка кредиторської заборгованості в валюті балансу складає 60,3% на 31.12.2014 р. у порівнянні – 36,2% 

станом на 31.12.2013 р.  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась на 1 298 372  тис.грн. здебільшого за 

рахунок: 

-  збільшення  заборгованості  за матеріали, запчастини - на 16 452 тис. грн. в т. ч.                                                     

ТОВ «Метінвест-Холдинг» - 3 596 тис. грн., ТОВ «Метінвест-СМЦ» - 15828 тис. грн.. 

-  збільшення заборгованості перед постачальниками вугільної сировини - на 1164301 тис. грн. в т. ч. 

Metinvest International LTD -539782 тис. грн., ПАТ МК «Азовсталь» -309898 тис. грн., ПАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод»-716342 тис. грн. 

-  збільшення   заборгованості перед постачальниками хімічної сировини - на 89631 тис. грн. в т.ч. ПАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод» 80031 тис. грн. 

-  збільшення  заборгованості перед постачальниками  послуг на 2778 тис. грн. в т.ч. ТОВ «Охоронний 

Холдинг»-827 тис. грн., ТОВ «Метінвест-Шипинг» -2241 тис. грн., ТОВ «Зарс» -1995 тис. грн., ТОВ ЗБМУ-

1023 тис. грн. 

-  збільшення   заборгованості за отримане обладнання на 25143 тис.грн. в т. ч. Metinvest Trametal - 7070 тис. 

грн., ТОВ «Метінвест-Холдинг»-2658 тис. грн., ТОВ «Гідромашпривод»-7103 тис. грн., ТОВ «Метінвест-

СМЦ» 9760 тис. грн., ТОВ «Метінвест-Україна»- 4366 тис. грн. 

 

     

Довгострокова кредиторська  заборгованість. 

 

Інші довгострокові зобов’язання зменшились на 721 тис. грн. за рахунок  переводу довгострокових 

зобов’язань в короткострокову заборгованість. 

 

Інші  поточні  зобов’язання. 

 

Зменшення  на 31.12.2014 р. на 39 тис. грн. здійснилося за рахунок збільшення заборгованості по 

виконавчим листам, зменшення заборгованості з іншими кредиторами. 

 

 На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення 

Всього: 266 227 -39 

У тому числі:    

1. Розрахунки по виконавчим листам 141 176 +35 

2. Розрахунки з іншими кредиторами 125 51 -74 

 

Поточні забезпечення. 

Збільшення на 31.12.2014  р. на 184 тис. грн. здійснилось за рахунок зростання резерву  нарахованих 

відпускних: 

 

 На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення 

Всього: 8563 8747 +184 

У тому числі:    
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 На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення 

1. Забезпечення виплат відпускних 4449 5192 +743 

2. Резерв по нарахуванням на виплати 

відпускних 

1599 1773 +174 

3. Резерв на виплату бонусів 2393 1696 -697 

4. Короткостроковий резерв нарахований на 

виплату бонусів 

122 86 -36 

 

Умовні зобов’язання. 

 

Оподаткування. 

 

 Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві й податковому, зокрема, положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом 

нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 

діяльності, у разі, якщо податкові органи піддають сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 

керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити 

додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 

інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку 

керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові 

збитки.  Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

 

Нестабільність на міжнародних металургійних ринках та на металургійному ринку України . 

Протягом останніх місяців економіка багатьох країн відчула нестабільність на металургійних ринках.  Значний 

спад попиту на метали та металургійну продукцію вплинув на зупинку виробництва деяких підприємств у цієї 

галузі. Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання 

стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце 

фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, 

існує ймовірність того, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в 

ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.  

 

 

Економічне середовище. 

 

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 

впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний 

розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, 

які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку 

українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства 

сплачувати заборгованості згідно строків погашення.  

Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних 

активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак, Підприємство ще досі знаходиться під впливом 

нестабільності, вказаної вище.  

 

 

Металургійна галузь. 
Світова економічна криза суттєво вплинула на металургійну галузь України. Уряд України вживає 

стабілізаційні заходи щодо підтримки галузі. 

 

 

 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів . 

Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що 

склалася на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 

вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства. Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить 

від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами 

на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки.  Ступінь повернення дебіторської 

заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.   

 

Розкриття інформації про пов’язані сторони.  
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Нижче розкривається інформація про пов’язані сторони ПАТ «Запоріжкокс» за 2014 рік.  

 

 2014 р. 

 ВАТ «Запоріжсталь» 

Реалізація 2971119 

Придбання сировини та матеріалів  2303 

 

Торгова дебіторська заборгованість  1729156 

Торгова кредиторська заборгованість  793 

 

 

 2014 р. 

 ПАТ МК «Азовсталь» 

Реалізація 1518 

Придбання сировини та матеріалів  331603 

Торгова дебіторська заборгованість  35300 

Торгова кредиторська заборгованість  311238 

 

 

 2014 р. 

 ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 

Реалізація 18 

Придбання сировини та матеріалів  1075303 

Торгова дебіторська заборгованість  81 

Торгова кредиторська заборгованість  796373 

 

 

 2014  р. 

 ТОВ «ЗАРС» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  60 

Торгова дебіторська заборгованість  32855 

Торгова кредиторська заборгованість  1955 

 

 

 2014 р. 

 ТОВ НПО «Інкор» 

Реалізація 40140 

Придбання сировини та матеріалів  229 

Торгова дебіторська заборгованість  11167 

Торгова кредиторська заборгованість  275 

 

 

 2014 р. 

 ПАТ «Краснодонвугілля» 

Реалізація 1 

Придбання сировини та матеріалів  31328 

Торгова дебіторська заборгованість  1 

Торгова кредиторська заборгованість  5422 

 

 2014 р. 

 ТОВ «Метінвест-СМЦ» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  7468 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  25588 
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 2014 р. 

 ПАТ «ММЗ» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  - 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  - 

 

 

 

 2014 р. 

 ТОВ «Метінвест-Україна» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  926 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  5244 

 

 2014 р. 

                                         ПАТ ММК Ілліча 

Реалізація 5664 

Придбання сировини та матеріалів  - 

Торгова дебіторська заборгованість  6797 

Торгова кредиторська заборгованість  948 

 

 

 2014 р. 

 ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Реалізація                                                     21270 

Придбання сировини та матеріалів  258586 

Торгова дебіторська заборгованість                                                      47017 

Торгова кредиторська заборгованість  195072 

 

 

 2014 р. 

 ТОВ «Метінвест Шипінг» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  232789 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  6745 

 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів. 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

  2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 

Фінансові активи     

Торгівельна та інша дебіторська 

заборгованість  

522217 2033899 522217 2033899 

Грошові кошти та їх еквіваленти 15033 17284 15033 17284 

Торгівельна та інша кредиторська 

заборгованість  

601174 1923606 601174 1923606 

 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, 

оскільки не має ринкового котирування цих активів.  
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Звітність за сегментами. 

 

Підприємство має два основних сегмента: реалізацію коксу та реалізацію хімічної продукції. Сегмент 

«Інші» включає надання послуг. 

 

Операційні сегменти. 

 

  Реалізація 

коксу 

Реалізація 

хімічної 

продукції 

Інші Виключе

ння та 

корегува

ння 

Дані за період, 

який 

закінчився 

31.12.2014 р. 

Дохід від реалізації 
2950757 754345 16427 - 2721529 

Інші доходи - 
- 486 - 486 

Зовнішні доходи, всього 
2950757 754345 16913 - 3722015 

Доходи від інших 

сегментів - - 55172 - 55172 

Дохід, всього 

2950757 754345 

 

72085 - 3777187 

Прибуток до 

оподаткування (3014) - 

 

- - (3014) 

Амортизація 

184963 21806 

 

- 
- 206769 

Сегментні активи 

1541651 1413112 

 

18 - 2954781 

Капітальні видатки -  

 

237220 - 237220 

Активи, всього 

1541651 1413112 

 

237238 - 3192001 

Сегментні зобов`язання  

1859810 253611 

 

- - 2113421 

 

 

   

Реалізація 

коксу 

Реалізація 

хімічної 

продукції 

 

Інші Дані за період, який 

закінчився 31.12.2013 р. 

Дохід від реалізації 
2429330 333363 15333 2778026 

Інші доходи  

- - 1050 1050 

Зовнішні доходи, всього 
2429330 333363 16383 2779076 

Доходи від інших 

сегментів - - 32741 32741 

Дохід, всього 
2429330 333363 49124 2811817 

 

Географічні сегменти. 

 

   

Україна 

 

Експорт 

 

Інші 

Всього, рік, що 

закінчився 31 

грудня 2014 р. 

Зовнішні доходи, всього 
3401480 320049  3721529 

Сегментні непоточні 

активи 3270251   3270251 
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Україна 

 

Експорт 

 

Інші 
Всього рік, що 

закінчився 31 

грудня 2013 р. 

Всього зовнішні доходи 
2562380 215646  2778026 

Сегментні непоточні 

активи 1681465   1681465 

 

Директор фінансовий                                                                                С.В. Ващилін 

 

Головний бухгалтер                                                                                   Л.В. Данцева 
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