Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191224
4. Місцезнаходження
Запорізька , Заводський район, 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 283-93-44 (061) 236-14-52
6. Електронна поштова адреса
office@zaporozhcoke.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 75, Бюлетень «Відомості НКЦБФР»

21.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.zaporozhcoke.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

21.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не
заповнювалася, оскiльки емiтент не приймав у звiтному перiодi участi в
створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалася,
оскiльки на товариствi вiдсутня така посада як корпоративний секретар.
Iнформацiя щодо рейтингового агентства не заповнювалася, оскiльки емiтент
у звiтному перiодi не користувався послугами рейтингових агентств.
Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв емiтента та
кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв) не заповнювалася, оскiльки
фiзичнi особи не були засновниками емiтента.
Iнформацiя про дивiденди не заповнювалась, оскiльки дивiденди за 2013 рiк
не нараховувались та не виплачувались. Загальними зборами акцiонерiв
рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2014 року на дату подання
звiту не приймалось. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, розмiр i
порядок виплати дивiдендiв, дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний
перiод), дата закiнчення виплати дивiдендiв (за звiтний перiод) не вказанi,
оскiльки рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося i дивiденди не
виплачувались.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалася, оскiльки у звiтному
перiодi емiтентом не випускалися облiгацiї.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнювалася, оскiльки у звiтному
перiодi емiтентом не випускалися iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалася, оскiльки у звiтному
перiодi емiтентом не випускалися похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
заповнювалася, оскiльки емiтент не здiйснював у звiтному перiодi викуп
власних акцiй.
Iнформацiя щодо проведення спiльної дiяльностi не заповнювалась, оскiльки
ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» не проводив спiльної дiяльностi з органiзацiями,
пiдприємствами, установами протягом звiтного перiоду.
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi
не надходило, тож, умови та результати пропозицiй не зазначаються.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
заповнювалася, оскiльки випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя щодо реєстрацiйного номеру, серiї та номеру, дати видачi та
строку дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
не заповнюється, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних
паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв
ФОН не заповнювалася, оскiльки емiтентом у звiтному перiодi не випускалися
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Юридичнi особи, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента
облiковуються у депозитарнiй установi, тому дата внесення їх до реєстру
невiдома.
Iнформацiя щодо фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками i бiльше акцiй
емiтента, не заповнювалася, оскiльки вiдсутнi такi фiзичнi особи.
Дата внесення до реєстру члена Наглядової ради товариства Приватної
компанiї з обмеженою вiдповiдальнистю Метiнвест Б.В. не зазначається,
оскiльки форма зведеного облiкового реєстру влсникiв цiнних паперiв, який
складається депозитарiєм, не мiстить подiбної iнформацiї.
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства
вiдсутнiй, а тому дата його прийняття не вказана.
У складi рiчного звiту вiдсутня фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оскiльки емiтент складає
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Звiт про стан об`єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, оскiльки
протягом звiтного перiоду такi цiльовi облiгацiї емiтентом не випускалися.
Форма звiту про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки емiтент
не є фiнансовою установою.
Обрання та вiдкликання голови та членiв правлiння, а також визначення
розмiру винагороди для голови та членiв правлiння не належить до
компетенцiї жодного органу товариства, оскiльки виконавчий орган
товариства є одноосiбним (генеральний директор, або особа що виконує
обов'язки генерального директора), а тому його обрання на посаду та
вiдкликання його з посади, а також визначення розмiру його винагороди є
компетенцiєю наглядової ради товариства.

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється,
оскiльки виходячи з вимог пункту 9 роздiлу II НП(С)БУ емiтентом обраний
спосiб складання звiтностi про рух грошових коштiв (за прямим методом) з
обранням вiдповiдної форми звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №029703
3. Дата проведення державної реєстрації
20.12.1993
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
1193252.80
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1650
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
20.14 Виробництво iнших основних органiчних речовин
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння емiтента є: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства; Наглядова
рада - наглядовий орган товариства; Генеральний директор - виконавчий орган товариства.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння емiтента и мають право розглядати
питання, вiднесенi до компетенцiї зборiв статутом товариства. Наглядова рада товариства є
органом товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв товариства та здiйснює захист їх прав та
законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством
України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Виконавчий орган
товариства вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, вирiшення яких вдноситься до
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю товариства з урахуваням обмежень, передбачених статутом товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок

26003962491641
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26003962491641
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво особливо небезпечних
хiмiчних речовин (згiдно з перелiком,
що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв
України)

АВ 582600

11.05.2011

Мiнiстерство промислової полiтики
України

01.07.2015

Планується продовження термiну дiї чинної лiцензiї

Опис

Виробництво електричної енергiї

АГ 500361

АГ 576585

АГ 500407

Опис

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

16.05.2011

Державна архiтектурно-будiвельна
iнспекцiя

19.11.2015

24.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

26.03.2018

Планується продовження термiну дiї чинної лiцензiї

Опис

Надання послуг з перевезення
пасажирiв i небезпечних вантажiв
автомобiльним транспортом

26.03.2018

Планується продовження термiну дiї чинної лiцензiї

Опис

Виробництво теплової енергiї на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадицiйних або
поновлювальних джерел енергiї

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

Планується продовження термiну дiї чинної лiцензiї

Опис

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

05.05.2011

АД 062733

11.07.2012

Головна державна iнспекцiя на
автомобiльному транспортi
Необмежена
(ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ)

Продовження термiну дiї чинної лiцензiї не планується, оскiльки лiцензiя
видана на необмежений строк

АД 037123

01.06.2012

Державна служба України з
контролю за наркотиками

28.04.2017

Планується продовження термiну дiї чинної лiцензiї

Опис

Надання послуг з перевезення
небезпечних вантажiв залiзничним
транспортом
Опис

АВ 548965

08.11.2012

115.12.2323.10.0

759.12.2323.10.0

116.12.2323.10.0

111.12.2323.10.0

22.01.2017

08.11.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

08.11.2017

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

117.12.2323.10.0

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

22.02.2012

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
при виробництвi коксу, iншої основної
неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив
та азотних сполук, виробництвi газу

08.11.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив
та азотних сполук, виробництвi газу

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної продукцiї, iншої
основної органiчної продукцiї, добрив
та азотних сполук, виробництвi газу

Необмежена

Продовження термiну дiї чинної лiцензiї не планується, оскiльки лiцензiя
видана на необмежений строк

Експлуатування устаткування
пiдвищеної небезпеки при виробництвi
коксу, iншої основної неорганiчної
758.12.23.10.0 08.11.2012
хiмiчної продукцiї, iншої основної
органiчної хiмiчної продукцiї, добрив та
азотних сполук, виробництва газу

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

Мiнiстерство iнфраструктури
України

385.12.30

13.02.2012

Державна служба гiрничного

13.02.2017

нагляду та промислової безпеки
України
Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвишеної небезпеки
при виробництвi коксу, iншої основної
неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив
та азотних сполук, виробництвi газу

112.12.2323.10.0

118.12.2323.10.0

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу
Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу
Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу
Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу
Опис

22.02.2017

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

22.02.2012

555.12.30

22.02.2012

Державна служба гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

113.12.2323.10.0

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

119.12.2323.10.0

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

757.12.2323.10.0

08.11.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

08.11.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

114.12.2323.10.0

22.02.2012

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

22.02.2017

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

120.12.2323.20.0

761.12.2323.10.0

1828.11.3023.10.0

760.12.2323.10.0

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

08.11.2017

05.11.2011

Державний комiтет України з
промислової безпеки, охорони
працi та гiрничного нагляду

05.02.2015

08.11.2011

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

08.11.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

08.11.2012

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

22.02.2017

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

ТУ Державної служби гiрничного
нагляду та промислової безпеки
України у Запорiзькiй областi

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної
небезпеки при виробництвi коксу, iншої
основної неорганiчної хiмiчної
продукцiї, добрив та азотних сполук,
виробництвi газу

22.02.2012

1829.11.3074.30.0

Опис

10.05.2011

Державний комiтет України з
промислової безпеки, охорони
працi та гiрничного нагляду

17.05.2015

Планується продовження термiну дiї чинного дозволу

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство промислової
полiтики

00013942

03035Україна мiсто Київ
вулиця Сурiкова, будинок 3

0

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)

Усього

0

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

Виконуючий обов'язки Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рубчевський Валерiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СА 388652 18.12.1996 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", перший заступник генерального директора з виробництва - головний
iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 12 мiсяцiв 28 днiв
9) Опис
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства
дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом,
Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi прийняття/затвердження), рiшеннями
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний
директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами,
державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi
та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi
для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостiйно
розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi
цим Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор
Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на
Товариство завдань.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
- озробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiкоекономiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти
про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства;
- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради

Товариства, звiтує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.
Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства;
- самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод,
контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати
обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства
на їх здiйснення;
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi
колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження
нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
- органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення
яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї
щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ,
вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших
об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами
яких володiє Товариство;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав
iнших юридичних осiб;
- пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства
колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його
умов;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених
Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та
фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського

облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.53 цього Статуту)
видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти
iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини,
пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про
укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами
акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову,
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про
iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва
Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi
Товариства;
- затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли Товариства;
- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами;
- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними
рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про
дiяльнiсть Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення
яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди – 1 695 797,23грн.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Рубчевський В.М. був призначений
на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" протоколом
Наглядової ради Товариства № 57 вiд 02.04.2014 р. строком до 02.04.2014 р. (включно) у зв'язку з
припиненням повноважень генерального директора ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" на пiдставi рiшення
Наглядової ради Товариства № 57 вiд 02.04.2014 р. Рiшенням Наглядової ради Товариства № 70
вiд 02.07.2014 р. повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства було
подовжено строком до 05.09.2014 р. (включно). Рiшенням Наглядової ради Товариства № 75 вiд
04.09.2014 р. повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства було
подовжено строком до 17.10.2014 р. (включно). Рiшенням Наглядової ради Товариства № 81 вiд
16.10.2014 р. повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства було
подовжено строком до 18.11.2014 р. (включно). Рiшенням Наглядової ради Товариства № 83 вiд
13.11.2014 р. повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства було
подовжено строком до 19.12.2014 р. (включно). Рiшенням Наглядової ради Товариства № 87 вiд
11.12.2014 р. повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства було
подовжено строком до 30.04.2015 р. (включно).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи: 33 рiк.
Перелiк попереднiх посад: перший заступник генерального директора з виробництва - головний
iнженер ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* 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.

1) посада

Одноособовий член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
24321697
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя не зазначається оскiльки посадова особа емiтента є юридичною особою
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.11.2012 безстроково
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства
та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом
та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу
Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених цим
Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
Загальними зборами.
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi впливають або можуть вплинути на права та
обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг
та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
- пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;
- прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй),
випуск та/або iндосамент векселiв (за виключенням випуску векселiв, що здiйснюється вiдповiдно
до законодавства України про оподаткування) Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання,
звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання
цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду

Генерального директора Товариства;
- затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з
особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
- прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна
Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна
Товариства;
- обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття
рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
- обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за
винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття
рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi,
затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;
- надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних
пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних
особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних
прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до
спiльної дiяльностi;
- прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi
65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв, якi належать
Товариству на правi власностi, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною
установою Товариства та Центральним депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради
Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря
Наглядової ради Товариства (у разi обрання);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах
акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах
Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
- iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби
внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього
аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту
Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання

членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для
вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом
затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей
79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами
Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;
- розгляд та затвердження iнвестицiйних та бiзнес-планiв Товариства, затвердження органiзацiйної
структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї
фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження
положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством,
реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви
(у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо
безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi
необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує
1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй
перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної
фiнансової допомоги, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги,
передбачених чинним законодавством;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв
та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших
правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя
тощо);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження
нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або
набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у
заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних
паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством
будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання
будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове
поручительство);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або
вiдступлення права вимоги;
- прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення
облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв
Товариства;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо
вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або
iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить
Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою,
повноважень для здiйснення голосування у вищому органi управлiння юридичних осiб,
корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого
голосування;
- прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв,

передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
- прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства,
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
- прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи
реєстру власникiв цiнних паперiв;
- надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, суборенду, лiзинг
та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або
iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон)
гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартiсть майна, що передається в оренду,
перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй
та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною
реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних
активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон)гривень - за одиницю,
або якщо загальна балансова вартiсть майна, що вiдчужується та/або списується, перевищує 10 000
000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
- прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання
обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв,
особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
- прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального
директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних
днiв або його звiльнення;
- надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
• будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж товарно-матерiальних цiнностей та/або
послуг)), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на календарний рiк
перевищує 25 000 000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) гривень;
•будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на календарний рiк, але не бiльше 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з
урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч.
пiдписання договору/контракту, специфiкацiї, додаткової угоди), що укладається на строк бiльш
нiж на 2 (два) роки, за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя,
вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;
- надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в
користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших
необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за
одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими
договорами за календарний рiк перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно
укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, що пов’язанi з
капiтальними iнвестицiями, якщо такi проекти здiйснюються поза межами затвердженого
Наглядовою радою iнвестицiйного плану та очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими
перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення
нової юридичної особи;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або
внесення до них змiн та/або доповнень);
- надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) без
права передоручення чи передачу будь-яким iншим чином повноважень на вчинення правочинiв
без права подальшої передачi таких повноважень третiм особам, якi потребують нотарiального
посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл
Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним

законодавством;
- затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку розподiлу
прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства
згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Посадова особа виконує обов'язки, покладенi на Наглядову раду Товариства.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: щодо даної посадової особи не було
персональних змiн у звiтному перiодi.
Iнформацiя щодо серiї та найменування органу, що видав паспорт, року народження, стажу
роботи, освiти, перелiку попереднiх посад вiдсутня, оскiльки одноособовий член Наглядової ради
Товариства є юридичною особою.
Iнформацiя щодо зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Термiн, на який обрано одноособового члена Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з
обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. безстроково, виходячи з висог, визначених у пунктi
16.4. Статуту Товариства, вiдповiдно до яких повноваження членiв Наглядової ради Товариства
дiйснi з моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдного складу членiв
Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акцiонерiв
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства (вiдповiдного складу),
якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або
цим Статутом. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного
складу членiв Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припиненi шляхом
вiдкликання у будь-який час членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення про вiдкликання членiв
Наглядової ради Товариства може бути прийняте тiльки у вiдношеннi всiх членiв Наглядової ради
Товариства вiдповiдного складу.
* 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.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данцева Лариса Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СА 459912 23.05.1997 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стахановський коксохiмiчний завод, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.06.1984 безстроково
9) Опис

До повноважень головного бухгалтера вiднесенi органiзацiя i ведення бухгалтерського та
податкового облiку на пiдприємствi, контроль за рацiональним, економним використанням
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
Розмiр виплаченої винагороди данiй посадовiй особi у звiтному роцi склав 216 134,07 грн.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: щодо даної посадової особи не було
персональних змiн у звiтному перiодi.
Непогашеної судимостi за корисливi мотиви та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи складає 31 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Стаханiвський коксохiмiчний завод, головний бухгалтер.
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виконуючий
обов'язки
генерального
директора

Рубчевський Валерiй
Миколайович

СА 388652 18.12.1996
Орджонiкiдзевський РВ УМВС
України в Запорiзькiй областi

10

0.000008

10

0

0

0

Головний
бухгалтер

Данцева Лариса
Вiталiївна

СА 459912 23.05.1997
Орджонiкiдзевським РВ УМВС
України в Запорiзькiй областi

10

0.000008

10

0

0

0

Одноособовий
член Наглядової
ради

Приватна компанiя з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
Метiнвест Б.В.

24321697

60855901

51.0

60855901

0

0

0

60855921

51.000016

60855921

0

0

0

Усього

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

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

ВАТ "Запорiзький
металургiйний
комбiнат
"Запорiжсталь"

00191230

69008 Україна Запорізька
Заводський район мiсто
Запорiжжя вулиця Пiвденне шосе,
будинок 72

49887822

41.8083

49887822

0

0

0

Metinvest B.V.

24321697

2514 Netherlands Gravenhage
Rotterdamn Aleksanderstraat, 23

60855901

51.0

60855901

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

110743723

92.8083

110743723

0

Найменування
юридичної особи

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
11.04.2014
92.8152
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: Рiшенням Наглядової ради
Товариства № 52 вiд 21.02.2014 р. був затверджений зазначений порядок денний Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного акцiонерами Товариства було прийнято рiшення, яким було
обрано лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затверджено регламент Загальних
зборiв акцiонерiв.
З другого питання порядку денного було вирiшено затвердити Звiт Виконуючого обов'язки
генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
"ЗАПОРОРIЖКОКС" за 2013 рiк.
З третього питання порядку денного було прийнято рiшення затвердити Звiт Наглядової ради
Товариства за 2013 рiк.
З четвертого питання порядку денного акцiонерами товариства було затверджено Баланс Товариства
станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (Форма № 2), Звiт про
рух грошових коштiв за 2013 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Форма № 4),
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
З п'ятого питання порядку денного було прийнято рiшення, яким збитки, отриманi Товариством за
результатами дiяльностi у 2013 роцi, у розмiрi 52 569 492,47 гривень (п'ятдесят два мiльйони п'ятсот
шiстдесят девять тисяч чотириста дев'яносто двi гривнi 47 копiйок), покрити за рахунок
нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв.
З шостого питання порядку денного було прийнято рiшення щодо внесення (затвердження) змiн до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
З сьомого питання порядку денного, вирiшено: на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у
ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих
Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:
- правочинiв щодо придбання Товариством сировини, необхiдної для виробництва Товариством
продукцiї, граничною сукупною вартiстю, що не перевищує 3 360 000 000, 00 гривень (три мiльярди
триста шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
- правочинiв щодо реалiзацiї Товариством виробленої продукцiї граничною сукупною вартiстю, що не
перевищує 2 970 000 000,00 гривень (два мiльярди дев’ятсот сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 6
330 000 000,00 гривень (шiсть мiльярдiв триста тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Запорiжаудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

20475455

Місцезнаходження

69063 Україна Запорізька Жовтневий район мiсто Запорiжжя
провулок Тихий, будинок 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0226
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(061) 764-21-76

Факс

(061) 764-22-83

Вид діяльності

Аудиторська фiрма

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя "АСКА-Життя"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24309647

Місцезнаходження

03186 Україна Київська Солом'янський район мiсто Київ вулиця
Авiаконструктора Антонова, будинок 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №500013
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 492-84-92

Факс

(044) 492-84-92

Вид діяльності

Страхування життя

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя "АСКА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

03186 Україна Київська Солом'янський район мiсто Київ вулиця
Авiаконструктора Антонова, будинок 6

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АГ № 569968
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 520-22-16

Факс

(044) 520-22-16

Вид діяльності

Iншi види трахування крiм трахування життя

Опис

Iншi вiдомостi вiдсутнi

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Подольський район мiсто Київ вулиця Нижнiй
Вал, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей в/в
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

в/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку:депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35952305

Місцезнаходження

01015 Україна Київська Печерський район мiсто Київ вулиця
Московська, будинок 43/11

Номер ліцензії або іншого документа на цей 12200/11
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.07.2011

Міжміський код та телефон

+38(066) 916-91-35

Факс

в/в

Вид діяльності

Оцiночна дiяльгiсть

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна Запорізька в/в мiсто Буча бульвар Б. Хмельницького,
будинок 6, квартира 253

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ № 286565

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 228-91-65

Факс

в/в

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку:депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23740981

Місцезнаходження

69005 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський район мiсто Запорiжжя
бульвар Центральний, будинок 21

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ № 286692
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.07.2011

Міжміський код та телефон

(061) 222-96-77

Факс

(061) 222-96-78

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку: депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Додатковi вiдомостi вiдсутнi

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

143/08/1/10

Запорiзьке
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000084917

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

27.08.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.01

119325280

1193252.80

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: за звiтний перiод акцiї акцiонерного товариства не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на
фондових бiржах. Додаткових випускiв акцiй за звiтний перiод товариство не здiйснювало, тому iнформацiя про мету додаткової емiсiї, спосiб
розмiщення, дострокове погашення не зазначається. Акцiї простi iменнi ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" включенi 14.09.2011 р. до бiржового списку
Української Фондової Бiржi ПФТС без включення до Бiржового Реєстру.

XI. Опис бізнесу
Державне пiдприємство "Запорiзький коксохiмiчний завод" введено в експлуатацiю 15 квiтня 1934
року. Його будiвництво безпосередньо пов'язано iз спорудженням енергетичної бази України Днiпровської гiдроелектростанцiї та металургiйного комплексу м. Запорiжжя.
У 1940 роцi завод досяг своєї проектної потужностi та виробляв 12 видiв продукцiї. Пiд час
Великої Вiтчизняної вiйни завод було повнiстю зруйновано. Вiдновлення виробництва почалося у
жовтнi 1943 року та завершилося у 1951 роцi. У 1953-1957 роках продовжувалося розширення
виробничих потужностей i завод вже випускав 42 найменування продукцiї. У 1980-1982 роках
здiйснена третя реконструкцiя заводу та його технiчне переоснащення у зв'язку iз зносом основних
фондiв. Для вирiшення екологiчних проблем були спорудженi та впровадженi новi установки. У
листопадi 1993 року Державне пiдприємство "Запорiзький коксохiмiчний завод" в процесi
корпоратизацiї було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорожкокс". Починаючи з
1994 року виробництво на пiдприємствi стало безвiдходним. Було припинено вивiз хiмiчних
вiдходiв та налагоджено виробництво з них виробничих палив, пластифiкатора бетону та iншої
продукцiї. Налагоджено виробництво бензину марки А 76. У 2000 роцi пiсля впровадження
системи знезаражування госппобутових та зливних вод, пiдприємство стало працювати iз
замкнутим циклом оборотного водопостачання. Виконаний великий комплекс робiт, пов'язаний зi
зниженням викидiв забруднюючих речовин в атмосферу. У 2002-2003 роках на пiдприємствi
зданий в експлуатацiю котельний комплекс виробництвом 100 т/г власної пари, впроваджена
технологiя виробництва високооктанових бензинiв марок А 92 та А 95, бензолу для синтезу
вищого гатунку та iншi. У 2003 роцi побудована та впроваджується установка отримання
гранульованого електродного пеку. У 2004 роцi освоєне обладнання для отримання
гранульованого електродного пеку продуктивнiстю 24 000 тн. пеку вугiльного електродного
гранульованого на рiк. У 2006 роцi запущено в експлуатацiю обладнання теплового
знешкоджування та утилiзацiї димових газiв вiд коксової батареї № 2 з котлом-утилiзатором РК
85-40/440-180. У 2007 роцi в зв'язку з введенням на товариствi енергогенеруючих потужностей
створений в органiзацiйну структуру пiдприємства котлотурбiнний цех. У 2008 роцi вiдбувся пуск
в експлуатацiю турбогенератора напругою 6 МВт, який забезпечує пiдприємство 40%
споживаючої електроенергiї. У 2008 роцi здiйснено монтаж компресорної станцiї на базi
гвинтових машин свiтового лiдера в виробництвi компресорiв – компанiї Atlas Copko (Бельгiя).
Реалiзацiя даного проекту дала можливiсть забезпечити в повному обсязi потребу пiдприємства в
стисненому повiтрi. У 2010 роцi вiдбувся пуск в експлуатацiю турбогенератора № 2 напругою 6
МВт., який збiльшує забезпечення пiдприємства споживаючої електроенергiї до 60%.
На сьогоднiшнiй день ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" має комплекс коксохiмiчного виробництва,
перероблення вугiлля, випiкання коксу, уловлювання та перероблення продуктiв коксування. З
лютого 2011 року ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" на коксових батареях № 5 та № 6 випускає кокс
полiпшеної якостi, а з 2012 року коксовий цех Товариства повнiстю перейшов на виробництво
коксу полiпшеної якостi. В 2013 роцi ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» почало випуск нової продукцiї –
кокса доменного класу +80мм ( Кокс Литейный ПАО "ЗАПОРОЖКОКС" Опытная партия) та
розчинника марки «Арома».
У 2014 роцi змонтовано систему вiдсiву дрiбних класiв вугiлля перед дробарками, що дало
зниження витрат електроенергiї i збiльшило продуктивнiсть роботи коксових батарей у зв'язку зi
збiльшенням насипної ваги шихти. Також виконано монтаж установки з виробництва пекового
лаку.
Реорганiзацiї Товариства у виглядi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у 2014 роцi
не вiдбувалося.
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" працює за такою виробничою структурою –
Основнi цеха:
- вуглепiдготовчий;
- коксовий;

- уловлювання хiмiчних продуктiв коксування;
- сiркоочистки;
- ЦСВП;
Допомiжнi цеха:
- ремонтний;
- енергоцех;
- котлотурбiнний;
- залiзничний;
- ЦАТП;
- безрейкового транспорту;
- центральна заводська лабораторiя;
- ВТК.
А також служби пiдприємства.
Вказанi структурнi пiдроздiли розташованi на територiї пiдприємства за адресою: вул.
Дiагональна, 4, м. Запорiжжя, Заводський район, Запорiзька область, 69600, Україна.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" не має. Тож, найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспективи розвитку
не зазначаються.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалися.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк складає 1650
осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9
осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4
особи.
Фонд оплати працi за 2014 рiк – 109 471,5 тис. грн.
Фонд оплати працi звiтного перiоду збiльшився вiдносно попереднього перiоду на 16,3% (2013 рiк
– 94 130,8 тис. грн.).
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: щорiчно наказом по пiдприємству затверджується програма щодо
професiйного розвитку персоналу, згiдно якої затверджується склад педагогiчної ради та
методичної комiсiї, органiзаторiв навчання персоналу пiдроздiлiв, викладачiв, iнструкторiв; план
пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання курсовим методом, навчання з
вiдривом вiд виробництва робiтникiв; план пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, спецiалiстiв;
перелiк навчально-виробничих дiльниць та майстерень тощо.
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" на громадських засадах належить до Української науково-промислової
асоцiацiї "Укркокс" (мiсцезнаходження: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, майдан Ленiна, 1),
створеної юридичними особами України на базi господарського багатопрофiльного об'єднання
"Укркокс", а також внаслiдок вступу до об'єднання нових учасникiв та виключення окремих.
Учасниками Асоцiацiї є 22 органiзацiї. Предмет дiяльностi Асоцiацiї включає координацiю
науково-технiчної, господарської дiяльностi членiв Асоцiацiї, без права втручання у їх виробничу
та комерцiйну дiяльнiсть та прийняття керуючих рiшень. Основними функцiями Асоцiацiї є:
- розробка та реалiзацiя програм перспективного розвитку коксохiмiчної промисловостi на основi
формування наукових прогнозiв та розробка прiоритетних напрямкiв науково-технiчного
прогресу;
- розробка та затвердження галузевої нормативно-технiчної документацiї (стандарти, регламенти
та iнше), органiзацiя робiт по стандартизацiї та сертифiкацiї продукцiї коксохiмiчної
промисловостi;
- участь в юридичному забезпеченнi реалiзацiї та захисту права власностi членiв Асоцiацiї;
- пiдготовка та доведення до членiв Асоцiацiї необхiдної iнформацiї з питань iх дiяльностi,
допомога в вирiшеннi питань науково-технiчного, юридичного, економiчного та соцiального

характеру.
Термiн участi ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" у данiй Асоцiацiї: з 1975 року по теперiшнiй час.
Iнформацiя щодо проведення спiльної дiяльностi не заповнювалась, оскiльки ПАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" не проводило спiльної дiяльностi з органiзацiями, пiдприємствами, установами
протягом звiтного перiоду.
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило, тож,
умови та результати пропозицiй не зазначаються.
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" установив наступну облiкову полiтику.
Основнi засоби ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" вiдображенi в балансi по справедливiй вартостi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно строкам корисного
використання. Нарахування амортизацiї за перший рiк запровадження активу в експлуатацiю
здiйснюється пропорцiйно кiлькостi цiлих мiсяцiв, якi залишилися до кiнця року. Нарахування
амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту впровадження в
експлуатацiю. Для визнання основних засобiв, необоротних матерiальних i нематерiальних
активiв, визначення строку їх корисного використання, вибору методу нарахування амортизацiї в
момент вводу їх в експлуатацiю визначена комiсiя. Матерiальнi активи зi строками корисного
використання бiльше одного року i вартiстю менше 2500 грн. визначенi малоцiнними
необоротними матерiальними активами. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється
за правилами i нормами, встановленими податковим законодавством. Амортизацiя малоцiнних
необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх експлуатацiї в розмiрi 100 %.
Визначення, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно МСБО 38
"Нематерiальнi активи". Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом. Лiквiдацiйну вартiсть об`єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв приймається
рiвною нулю.
Оцiнка вибуття виробничих запасiв незавершеного виробництва i готової продукцiї визначається
по методу середньозваженої собiвартостi. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ
на момент складання звiту, оцiнка балансової вартостi iнвалюти визначається згiдно з правилами
бухгалтерського облiку. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом
нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Витрати на податок на прибуток включають податки,
розрахованi з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi компенсованi або виникли у звiтному
перiодi.
Пiдприємство ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" випускає бiльше 28 найменувань продукцiї, зокрема за
рахунок продажу коксу доменного, бензолу кам'яновугiльного для синтезу, сульфату амонiю ПАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний перiод.
Обсяги виробництва у наруральному виразi склали 1 427 760 тон та, вiдповiдно, у грошовому
виразi - 3 696 023 716,00 гривень.
Середньореалiзацiйнi цiни за одну тону продукцiї у звiтному перiодi склали:
- на кокс доменний 2 549,26 грн./т;
- на бензол кам'яновугiльний для синтезу 11 483,00 грн./т;
- на сульфат амонiю 1 140,00 грн./т.
Обсяг реалiзованої продукцiї у звiтному перiодi склав 3 691 520 391,86 гривень.
Загальна сума експорту дорiвнює 307 млн. гривень, що складає 8,32 % в загальному обсязi
продажiв.
Введення в експлуатацiю енергосберiгаючих технологiй дало можливiсть створити на
пiдприємствi майже незалежний вiд зовнiшнього енергопостачання цикл виробництва

енергоресурсiв, таких як теплова енергiя (пар). Основним видом продукцiї, що виробляє
товариство є кокс доменний, виробництво якого складає 77,3 % вiд всiєї товарної продукцiї
емiтента. Виробництво цього продукту є основним призначенням пiдприємства, а тому його
виробництво буде продовжуватися в перспективi. Обсяг виробництва коксу доменного та iнших
видiв продукцiї залежить вiд наявностi попиту та контрактiв на їх реалiзацiю.
Значних коливань, якi б залежали вiд сезонностi, не спостерiгається.
Основними ринками збуту продукцiї є внутрiшнiй ринок України, ринки країн СНД, ЄС, країни
Близького Сходу, Китаю.
Основними споживачами в Українi є ВАТ «Запорiжсталь», ПАТ "ММК iм. Iллiча", ВАТ
"Укрграфiт",ТОВ "Завод "ТЕХНО", ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ТОВ НПО "Iнкор i Ко",
ПАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"; в Росiйськiй Федерацiї: ВАТ "ОК РУСАЛТорговий Дом", ВАТ "КуйбишевАзот", ТОВ "Полiпласт"; у ближньому зарубiжжi: ТОВ "Стахема"
(Бiлорусь); у далекому зарубiжжi: "M-Chemicals S.R.O." (Словаччина), "MEKATRADE", "NF
TRADING" (Швейцарiя), "CHEM-LINE" (Польша), "Kraus Chemie E.K." (Iталiя), "CHEMCOAL
LLP" (Великобританiя).
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є виробничi ризики, якi виникають пiд час
виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами
працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); ризики, пов`язанi iз
забезпеченням емiтента сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на
виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на
пiдприємствах постачальникiв); ризики, пов`язанi iз збутом окремих видiв продукцiї (зниження
попиту та конкурентоздатностi продукцiї, погiршення становища на ринку, порушення порядку та
строкiв розрахунку за отриману продукцiю); фiнансовi та екологiчнi ризики. Заходами емiтента
щодо зменшення ризикiв є своєчаснiсть в оформленнi контрактiв и договорiв на вироблену и
реалiзовану продукцiю.
Для зменшення впливу вказаних iснуючих ризикiв на дiяльнiсть емiтента та захисту своєї
дiяльностi пiдприємством застосовуються вiдповiднi попереджувальнi та дiєвi заходи
(реконструкцiя та модернiзацiя виробничих потужностей, запобiгання виникненню аварiйних
ситуацiй, розробляються заходи щодо полiпшення стану охорони працi на пiдприємствi,
укладання довгострокових контрактiв, до 20-ти вiдсоткiв поставок продукцiї здiйснюється на
умовах 100 вiдсоткової попередньої оплати, придiляється особлива увага питанням охорони
навколишнього середовища, страхування майна та ризикiв, тощо).
Збут власної продукцiї Товариство здiйснює шляхом прямих поставок безпосередньо споживачу, а
також через посередникiв - з метою зниження фiнансового ризику.
З ciчня 2012 року реалiзацiя окремих видiв продукцiї здiйснюється за допомогою електронної
торгової площадки.
Пiдприємство реалiзує продукцiю переважно крупним гуртом, незначна кiлькiсть реалiзується
дрiбним гуртом. Вiдвантаження здiйснюється залiзничним, водним та автомобiльним
транспортом.
Для виробництва основного виду продукцiї (коксу доменного) Товариством використовуються
вугiльнi концентрати наступних марок: Г, Ж, К, К-9, ОС, якi постачаються на пiдприємство з
основних вугiльних басейнiв: Донецького, Кузнецького, Якутського, США, Канади, Австралiї.
Цiни на вугiльний концентрат протягом звiтного перiоду мали змiнний характер: цiна вугiльного
концентрату марки «Г» в лютому мiсяцi 2014 р. зменшилась на 55,2%, в березнi мiсяцi 2014 р.
збiльшилась на 40,2%, в квiтнi мiсяцi 2014 р. зменшилась на 6,8%, в травнi мiсяцi 2014 р. зросла на
5,7%, в червнi мiсяцi 2014 р. зменшилась на 15,7%, в серпнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 18,4%, в
вереснi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 8,3%, в груднi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 59,6%; цiна
вугiльного концентрату марки «Ж» в лютому мiсяцi 2014 р. зменшилась на 4,9%, в березнi мiсяцi
2014 р. збiльшилась на 4,2%, в квiтнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 10,8%, в травнi мiсяцi 2014 р.
збiльшилась на 13,7%, в червнi мiсяцi 2014 р. зменьшилась на 9,5%, в липнi мiсяцi 2014 р.
збiльшилась на 22%, в серпнi мiсяцi 2014 р. зменьшилась на 6%, в вереснi мiсяцi 2014 р.
збiльшилась на 24%, в листопадi мiсяцi 2014 р. зменшилась на 10%, в груднi мiсяцi 2014 р.
зменшилась на 20,7%; цiна вугiльного концентрату марки «К» в лютому мiсяцi 2014 р.

зменшилась на 55%, в березнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 65,5%, в травнi мiсяцi 2014 р.
зменшилась на 7,3%, в червнi мiсяцi 2014 р. ззбiльшилась на 5,1%, в липнi мiсяцi 2014 р.
зменьшилась на 8,8%, в мерпнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 17%, в листопадi мiсяцi 2014 р.
збiльшилась на 12,8%; вугiльного концентрату марки «ОС» в лютому мiсяцi 2014 р. збiльшилась
на 17,4%, в квiтнi мiсяцi 2014 р. зменшилась на 9,2%, в травнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 7%, в
червнi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 5,3%, в листопадi мiсяцi 2014 р. збiльшилась на 8,8%.
З метою покращення якостi продукцiї та зменшення витрат на її виробництво пiдприємством
постiйно впроваджуються новi технологiї.
В листопадi мiсяцi 2012 року введена в експлуатацiю установка по переробцi сумiшi кислих
смолок цеху уловлювання, отриманий продукт НКС передається на транспортер У-29
вуглепiдготовчого цеху iз застосуванням пристрою для введення присадок в шихту.
У 2014 роцi виробництво основного виду продукцiї коксу валового 6% вологостi у спiввiдношеннi
до iнших виробникiв коксу в Українi склало 9,2%.
Основними конкурентами в галузi виробництва коксопродуктiв є заводи, якi виробляють
аналогiчну продукцiю в Українi та странах СНД, а саме:
- ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод";
- ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод";
- ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод";
- ПАТ "Харкiвський коксохiмiчний завод";
- ПАТ "Днiпродзержинський коксохiмiчний завод";
- ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод";
- ВАТ "Московський коксогазовий завод".
Для забезпечення успiшної роботи пiдприємства в 2015 роцi запланованi наступнi технiчнi заходи
для полiпшення технiко-економiчних показникiв, економiї енерго- та сировинних ресурсiв,
зниження викидiв шкiдливих речовин в атмосферу довкiлля, полiпшення умов труда:
1. Технiчне переоснащення бензольного скруббера № 1 вiддiлення КОГ цеху уловлювання з
оснащенням регулярною насадкою типу Sulzer Melapak Plus.
2. Технiчнi переоснащення майданчику ємностей для зберiгання сирого бензолу вiддiлення
ректифiкацiї цеху уловлювання з пристроєм газовирiвнювальної системи з м'яким резервуаром
газгольдером.
3. Технiчне переоснащення пристрою плавного пуску високовольтних електродвигунiв приводiв
нагнiтачiв коксового газу.
4. Реконструкцiя подання та зворотного водоводу ДУ 600 мм вiддiлення дистиляцiї бензолу.
5. Технiчне переоснащення вiддiлення конденсацiї з пристроєм трикантерiв в цеху уловлювання.
6. Технiчне переоснащення iснуючого обладнання для виробництва пеков двох марок.
7.Оновлення обладнання АСУ ТП ДСПП.
8. Модернiзацiя iнтегрованої системи облiку енергоресурсiв.
9. Технiчне переоснащення. Пристрiй дослiдно-геологiчної свердловини на територiї пiдприємства
для забезпечення технiчною водою.
10. Технiчне переоснащення примiщення категорiї "А" складу балонiв автоматичними
газоаналiзаторами контролю вмiсту горючих газiв.
11. Устаткування експлуатованих об'єктiв заводу системами автоматичної пожежної сигналiзацiї.
У звiтному перiодi товариство спiвпрацювало з 51-м постачальником сировини та матерiалiв, що
займає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Основними постачальниками вугiльного концентрату, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у
загальному обсязi постачання, для Товариства у звiтному перiодi виступали наступнi
пiдприємства:
1. Вугiлля для коксування:
- ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод", м. Авдiївка;
- ЗАТ "Стройсервiс", Росiя.
Всього постачальникiв вугiлля для коксування – 26.
2. Хiмiчна сировина:
- ПАТ "Авдiївський кокосохiмiчний завод", м. Авдiївка – смола, бензол, масло вбирне, сода

каустична;
ПАТ "Металургiйник комбiнат "Азовсталь" - смола, бензол.
Всього постачальникiв хiмiчної сировини – 27.
Iнформацiя щодо країн, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми
доходiв за звiтний рiк вiдсутня, виходячи з того, що загальна сума експорту складає 8,32% в
загальному обсязi реалiзацiї.
У 2010 роцi товариством придбано активiв на суму 89747 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 32772 тис. грн.;
- машини та обладнання - 56140 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 240 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 247 тис. грн.;
- iнструменти - 348 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2010 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 2522 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 378 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1928 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 192 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 14 тис. грн.;
- iнструменти - 10 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2011 роцi товариством придбано активiв на суму 31 711 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 7362 тис. грн.;
- машини та обладнання - 17609 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 4532 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 740 тис. грн.;
- iнструменти - 1468 тис. грн.;
- iнше - тис. грн.
У 2011 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 5114 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 3472 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1558 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 42 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 24 тис. грн.;
- iнструменти - 18 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2012 роцi товариством придбано активiв на суму 72807 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 33313 тис. грн.
- машини та обладнання - 36909 тис. грн.
- транспортнi засоби - 369 тис. грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1795 тис. грн.
- iнструменти - 421 тис. грн.
- iнше 0 тис. грн.
У 2012 роцi товариством вiдчужено активiв - 2460 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 255 тис. грн.
- машини та обладнання - 1267 тис. грн.
- транспортнi засоби - 804 тис. грн.

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 105 тис. грн.
- iнструменти - 29 тис. грн.
- iнше 0 - тис. грн.
У 2013 роцi товариством придбано активiв на суму 58256 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 11625 тис. грн.
- машини та обладнання - 12238 тис. грн.
- транспортнi засоби - 120 тис. грн.
- iнструменти - 533 тис. грн.
- iнше 33740 тис. грн.
У 2013 роцi товариством вiдчужено активiв - 32440 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 6305 тис. грн.
- машини та обладнання - 256 тис. грн.
- транспортнi засоби - 206 тис. грн.
- iнструменти - 164 тис. грн.
- iнше 25509 - тис. грн.
У 2014 роцi товариством придбано активiв на суму 110860 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 11524 тис. грн.
- машини та обладнання - 18399 тис. грн.
- транспортнi засоби - 1917 тис. грн.
- iнструменти - 1204 тис. грн.
- iнше 77816 тис. грн.
У 2014 роцi товариством вiдчужено активiв - 33753 тис. грн.
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.
- будiвлi та споруди - 42 тис. грн.
- машини та обладнання - 115 тис. грн.
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.
- iнструменти - 0 тис. грн.
- iнше 33596 - тис. грн.
Iнформацiя щодо планування будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю, їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, iх вартiсть
i спосiб фiнансування не зазначаються, оскiльки емiтентом не здiйснювалось будь-яке планування
значних iнвестицiй.
Виходячи з того, що власником iстотної участi, афiлiйованою особою по вiдношенню до
товариства виступає ВАТ "Запорiжсталь", протягом звiтного перiоду емiтентом укладалися
наступнi правочини:
1. Дата: 12.11.2013 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання води свiжотехнiчної. Сума: 959 820,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової
ради № 49 вiд 14.02.2014 р., № 79 вiд 01.10.2014 р. Методика цiноутворення, застосована
емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
2. Дата: 30.10.2013 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання азоту. Сума: 1 749 600,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради № 49 вiд
14.02.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину:
ринкове цiноутворення.
3. Дата: 01.01.2014 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання очищеного коксового газу. Сума: 155 608 000,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення
Наглядової ради № 49 вiд 14.02.2014 р., № 64 вiд 16.05.2014 р., № 79 вiд 01.10.2014 р. Методика
цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
4. Дата: 07.08.2014 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:

постачання матерiально-технiчних ресурсiв в асортиментi. Сума: 1 000 000,00 грн. Пiдстава
укладання: Рiшення Наглядової ради № 74 вiд 29.08.2014 р. Методика цiноутворення, застосована
емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
5. Дата: 01.02.2014 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання вторинних чорних металiв. Сума: 4 210 455,90 грн. Пiдстава укладання: Рiшення
Наглядової ради № 47 вiд 22.01.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для
визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
6. Дата: 20.08.2013 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання продукцiї коксохiмiчного виробництва (дрiбняку коксового). Сума: 66 292 701,72 грн.
Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради № 63 вiд 12.05.2014 р. Методика цiноутворення,
застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
7. Дата: 01.01.2014 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
постачання коксу доменного. Сума: 2 772 778 923,14 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової
ради № 47 вiд 22.01.2014 р., № 59 вiд 22.04.2014 р., № 80 вiд 07.10.2014 р. Методика
цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
8. Дата: 20.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
надання товариству послуг з пропуску поїздiв, составiв, локомотивiв. Сума: 120 000,00 грн.
Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради № 84 вiд 14.11.2014 р. Методика цiноутворення,
застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
9. Дата: 29.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
надання товариством послуг з пропуску поїздiв, составiв, локомотивiв. Сума: 650 000,00 грн.
Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради № 84 вiд 14.11.2014 р. Методика цiноутворення,
застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
10. Дата: 01.09.2012 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
оренда залiзничного шляхопроводу. Сума: 14 867,65 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової
ради № 73 вiд 13.08.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми
правочину: ринкове цiноутворення.
11. Дата: 19.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
надання телекомунiкацiйних послуг. Сума: 13 948,12 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової
ради № 47 вiд 22.01.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми
правочину: ринкове цiноутворення.
12. Дата: 12.12.2013 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
оренда устаткування для вимiрювання iндексiв. Сума: 284 544,00 грн. Пiдстава укладання:
Рiшення Наглядової ради № 69 вiд 27.06.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом
для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
13. Дата: 24.09.2014 р. Сторони правочину: ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ВАТ "Запорiжсталь". Змiст:
виконання хiмiчного аналiзу примiрникiв виробiв з металу. Сума: 10 000,00 грн. Пiдстава
укладання: Рiшення Наглядової ради № 78 вiд 19.09.2014 р. Методика цiноутворення, застосована
емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
Будь-якi iншi правочини товариством з членами наглядової ради або членами виконавчого органу
протягом звiтного перiоду не укладалися.
Основнi засоби емiтентом вiдображаються згiдно правил (стандартiв) МСБО 16 "Основнi засоби",
наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики.
Основнi засоби ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" вiдображенi в балансi по справедливiй, переоцiненiй
вартостi.
Станом на 31.12.2014 року основнi засоби зношенi на 12,44 %.
В 2014 роцi вартiсть основних засобiв збiльшилась на 33 044 тис. грн., в тому числi реконструкцiя
i модернiзацiя – 5 397 тис. грн., придбання основних засобiв – 7 981 тис. грн., капiталiзацiя
становить 19 666 тис. грн.
Виведено з експлуатацiї основних засобiв на суму 157 тис. грн., в тому числi за рахунок продажу 0 тис. грн., за рахунок лiквiдацiї – 117 тис. грн.

Крiм того передано без оплати житловi будинки – 40 тис. грн.
Також, у звiтному перiодi товариство надавало у оренду наступнi об'єкти:
- для АКБ "Iндустрiалбанк" - примiщення для банкомату - 250 грн/мiсяць;
- для ПАТ "ПУМБ" - примiщення для банкомату - 650 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Охоронний Холдинг" - примiщення - 711 грн./мiсяць;
- для ПАТ "МТС Україна" - частину кровлi - 402 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Голметресурс" - примiщення, обладнання - 3 750 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Будiндустрiя" - частину залiзничної колiї - 318 грн./мiсяць;
- для ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." - частину кровлi - 2 400 грн./мiсяць;
- для ТОВ "ТРИМОБ" - частину кровлi, примiщення - 7 625 грн./мiсяць;
- для Запорiзької Митницi Мiндоходiв - обладнання - 155 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Соцiальнi iнiцiативи Запорiжжя" - рухоме та нерухоме майно - 4 440 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Максимум" - примiщення - 300 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Радiоком" - частину кровлi -10 грн./мiсяць;,
- для ТОВ "ПЖК- Запорiжжя" - примiщення " 1 305 грн./мiсяць;
- для ПП Твердохлiб В.Н. - примiщення - 300 грн./мiсяць.
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" орендує наступнi об'єкти:
- у ТОВ "Укрпромтехресурс" - пiдiймач, конвейєри, грохоти - плата за оренду за рiк становить 398
тис. грн.;
- у ТОВ "ЗАРС" - автомобiль - плата за оренду за рiк становить 72 тис. грн.;
- у ВАТ "Запорiжсталь" - устаткування для вимiрювання iндексiв - плата за оренду за рiк
становить 149 тис. грн.
Коэфiцiєнт зносу основних засобiв:
- будинки, споруди - 9,63 %;
- машини та обладнання - 16,12%,
- транспорт - 17,40%,
- iншi - 40,26%.
Коєфiцiєнт оновлення основних засобiв - 3,57 %
Коєфiцiєнт використання - 100 %
Виробничi потужностi в 2014 роцi освоєнi товариством по коксу валовому 6% вологостi всього
96,2 %, у тому числi:
- коксова батарея № 2 на 94,3%;
- коксова батарея № 5 на 98,8%;
- коксова батарея № 6 на 96,6%.
Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м. Запорiжжя, Заводський район Запорiзької
областi, вул. Дiагональна, 4;
- б/в «Чайка» - смт. Кирилiвка Якимiвського району Запорiзької областi;
- оздоровчий комплекс - м. Запорiжжя, вул. Тюленiна, 2-Г;
- ДОК «Сосновий» - м. Запорiжжя, вул. Центральна.
Основнi засоби у заставу не передавались, обмеження володiння, використання та розпорядження
не було.
На використаннi (змiнi) активiв пiдприємства можуть позначитися i екологiчнi питання, саме: у
випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного
збитку у товариства. У 2014 роцi екологiчних збиткiв у товариства не було.
Удосконалення та модернiзацiя основних технологiчних виробничих процесiв матиме позитивний
результат щодо екологiчних аспектiв.
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв:
1. Замiна опорної кран-балки в/п 5 т коксосортування №2 коксового цеху: характер будiвництва технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 588 тис. грн.; прогнознi дати початку i
закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
2. Оснащення тонелiв коксової батареї №5, №6 газоаналiзаторами: характер будiвництва технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 500 тис. грн.; прогнознi дати початку i
закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.

3. Реконструкцiя скруббера № 1: характер будiвництва - технiчне переоснащення, суми видаткiв
(вже зроблених) - 7 691 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2015 рiк;
очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
4. Улаштування вентиляцiї у вiддiленнi дистиляцiї ЦСВП: характер будiвництва - технiчне
переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 1 001 тис. грн.; прогнознi дати початку i
закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
5. Установка з розвантаження смоли iз залiзничних цистерн: характер будiвництва - технiчне
переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 1 561 тис. грн.; прогнознi дати початку i
закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
6. Реконструкцiя каналiзацiї з роздiленням фенольних та зливневих стокiв цеху ЦСВП: характер
будiвництва - реконструкцiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 3 268 тис. грн.; прогнознi дати
початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
7. Технiчне переоснащення вiддiлення конденсацiї з пристроєм трикантерiв Flottweg в цеху
уловлювання: характер будiвництва - технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 13
964 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2015 рiк; очiкуване зростання
виробничих потужностей вiдсутнє.
8. АПС. Устаткування експлуатованих об'єктiв системи автоматичної пожежної сигналiзацiї:
характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 425 тис. грн.; прогнознi дати
початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
9. Аспiрацiя наждачно-заточних верстатiв: характер будiвництва - технiчне переоснащення, суми
видаткiв (вже зроблених) - 32 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк;
очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
10. Освiтлення залiзничного шляху № 1-а станцiї "Заводська": характер будiвництва - технiчне
переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 267 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення
дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
11. Установка вiдсiчних клапанiв на трактах газоподачi до топкових пристроїв гаражiв
розморожування ЗДЦ: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 213
тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2015 рiк; очiкуване зростання
виробничих потужностей вiдсутнє.
12. Технiчне переоснащення системи мережi коксового газу ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" зi
стабiлiзацiєю тиску коксового газу пiд час кантовочних пауз на коксових батареях: характер
будiвництва - технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 1 696 тис. грн.; прогнознi
дати початку i закiнчення дiяльностi - 2015 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей
вiдсутнє.
13. Монтаж охоронної сигналiзацiї в примiщеннi складу спецодягу ВМТП: характер будiвництва модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 10 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення
дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
14. Монтаж охоронної сигналiзацiї в примiщеннi пiдвищувальних насосiв балки Маркусова:
характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 9 тис. грн.; прогнознi дати
початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
15. Переоснащення пристрою запуску електродвигунiв приводiв конвеєрiв стрiчкових У-1-3, У-30,
У-31, У-34: характер будiвництва - технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 520
тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання
виробничих потужностей вiдсутнє.
16. Встановлення газоаналiзаторiв 1, 2 примiщень контрольно-вимiрювальних пристроїв та
апаратури гаражiв розморожування вугiлля: характер будiвництва - реконструкцiя, суми видаткiв
(вже зроблених) - 99 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване
зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
17. Технiчне переоснащення системи подання стислого повiтря вiд повiтрозбiрника коксових
батарей № 5 та № 6 до компрессорної ЦСПВ: характер будiвництва - технiчне переоснащення,
суми видаткiв (вже зроблених) - 331 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi 2015 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
18. Перепрофiлювання дiльницi з виробництва керамiчних стiнових виробiв: характер будiвництва

- капiтальне будiвництво, суми видаткiв (вже зроблених) - 101 тис. грн.; прогнознi дати початку i
закiнчення дiяльностi - 2015 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
19. Модернiзацiя системи безперебiйного електроживлення ЦОД: характер будiвництва модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 897 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення
дiяльностi - 2014 рiк; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
Основною проблемою товариства є старiння коксових батарей № 2, № 5 та № 6, основних фондiв i
зменшення виробничої потужностi, оскiльки 14.04.2009 р., вiдповiдно до протоколу засiдання
спостережної ради товариства № 9 вiд 02.04.2009 р. i наказу товариства № 130 вiд 13.04.2009 р.,
зупинена на реконструкцiю коксова батарея № 1. Станом на 31.12.2012 р. вiк коксових батарей
перевищив нормативний на 20 рокiв (експлуатування коксової батареї № 2 - 32 рокiв, № 5 - 31
рокiв, № 6 - 30 рокiв).
У звiтному перiодi виплаченi наступнi штрафнi санкцiї:
- штраф за неочищення вагонiв - 1 тис. грн.;
- по ПДВ - 2 тис. грн.;
- санкцiя фонду захисту iнвалiдiв за нестворення робочих мiсць –3 440 тис. грн.;
- штраф по податку на прибуток - 68 тис. грн.;
- санкцiї по акцизному податку- 2 тис. грн.;
- штраф по податку на доходи фiзичних осiб – 2 тис. грн.;
- штраф за перевищення договiрної величини електроспоживання – 11 тис. грн.;
- пеня за несвоєчасне перерахування грошових коштiв - 1 тис. грн.
Фiнансування товариства у звiтному перiодi здiйснювалося за рахунок власних обiгових коштiв.
Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб склала 111,1%.
Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами:
- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти
шляхом урегулювання платiжної дисциплiни замовникiв/дебiторiв;
- збiльшення обсягiв виробництва.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) не зазначається, оскiльки
загальна вартiсть усiх договорiв (контрактiв), укладених ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" визначається
шляхом складання вартостi всiх партiй продукцiї, погодженої до постачання у вiдповiдних
додатках до договорiв (контрактiв), таким чином всi договори (контракти) на кiнець звiтного
перiоду вважаються виконнаними.
Також, враховуючи вищевикладене, очiкуванi прибутки вiд виконання подiбних договорiв не
розраховувались.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щодо розширення виробництва, реконструкцiї
полiпшення фiнансового стану спрямована на технiчне переобладнання виробництва, оновлення
основних засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в т.ч.
природоохоронного, виконання виробничої програми та органiзацiйно-технiчних заходiв в межах
запланованого фiнансування. Згiдно виробничо-фiнансової програми пiдприємство планує в 2015
роцi отримати 594 млн. грн. EBITDA , при виробництвi коксу 6% вологостi 1 319, 4 тис.тон.
Для забезпечення успiшної роботи пiдприємства в 2015 роцi намiченi технiчнi заходи для
полiпшення технiко-економiчних показникiв економiї енергетичних i сировинних ресурсiв,
зниження викидiв шкiдливих речовин в атмосферу, полiпшення умов працi.

В звiтному роцi пiдтримувалось в силi 14 патентiв.
В рацiоналiзаторськiй та винахiдницькiй роботi приймали участь 7 авторiв. В поточному роцi
використовувалось 3 рацiоналiзаторських пропозицiй. У поточному роцi була введена в дiю
система подачi пропозицiй, спрямованих на полiпшення роботи на пiдприємства. В рамках
системи за 2014 рiк було подано 1096 пропозицiї, використовувалося 845 пропозицiй. Виплачена
грошова премiя iнiцiаторам пропозицiй, спрямованих на полiпшення роботи робочого мiсця,
дiльницi, цеху - на суму 407 634 грн. Економiчний ефект вiд поданих пропозицiй очiкується
бiльше 25,144 млн. грн. за рiк.
Для науково-технiчного забезпечення виробничої дiяльностi пiдприємства велись науководослiднi та проектно-конструкторськi роботи з ДП "УХIН", ДП "Дiпропром", проектним
iнститутом "Запорiжський Промбудпроект", ПрАТ "Коксохiмпроект". На виконання науководослiдницьких, проектних робiт витрати склали 5 385 117,00 грн.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, не зазначаються,
оскiльки такi справи вiдсутнi.
Судовi справи, строною в яких виступають посадовi особи емiтента:
1. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
2. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
3. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
4. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Рубчевський В.М. Сума позову:
вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за
порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя.
Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадженя у справi було
закрите.
5. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:

рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної
вiдповiдальностi.
6. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
7. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
8. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
9. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
10. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної
вiдповiдальностi.
11. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної
вiдповiдальностi.
12. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної

вiдповiдальностi.
13. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї провадженя у справi було закрите.
14. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної
вiдповiдальностi.
15. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор
фiнансовий ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних
вимог: притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення
податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи:
рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної
вiдповiдальностi.
16. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
17. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про
адмiнiстративне правопорушення: СДПI з ОВП у м. Запорiжжi МГУ МIНДОХОДIВ. Посадова
особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог:
притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового
облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням
суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
Фiнансова дiяльнiсть товариства характеризується такими показниками:
- товарна продукцiя: у 2012 р. - 3 198 669 тис.грн., у 2013 р. - 2 756 586 тис.грн., у 2014 р. - 3 696
024 тис.грн.;
- прибуток/збиток до оподаткування - у 2012 р. збиток - 26 066 тис.грн., у 2013 р. збиток - 53 013
тис.грн., у 2014 р. прибуток - 11 014 тис.грн.;
- чистий прибуток/збиток - у 2012 р. збиток - 18 038 тис.грн., у 2013 р. збиток - 52 569 тис.грн., у
2014 р. збиток - 3 014 тис.грн.;
- платежi до бюджету - у 2012 р. - 4 403 тис.грн., у 2013 р. - 6 010 тис.грн., у 2014 р. - 4 707 тис.грн.
За 2014 рiк товариством одержано прибуток до оподаткування на 11,014 млн.грн.
Основним чинником змiни фiнансового результату є:
- зростання прибутку в 2014 роцi за рахунок сприятливої кон'юнктури на ринку коксу та
вугiльного концентрату.

XII. Інформація про господарську та фінансову 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:

959761

1034447

1483

1485

961244

1035905

будівлі та споруди

406536

496322

0

0

406536

496322

машини та
обладнання

328993

281576

1364

1339

330357

282915

транспортні засоби

39442

29314

119

119

39561

29433

інші

184790

227235

0

0

184790

227235

2. Невиробничого
призначення:

838

838

0

0

838

838

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

838

838

0

0

838

838

960599

1035285

1483

1458

962082

1036743

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби емiтентом вiдображаються згiдно правил (стандартiв) МСБО 16 "Основнi
засоби", наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики.
Основнi засоби ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" вiдображенi в балансi по справедливiй, переоцiненiй
вартостi.
Становм на 31.12.2014 року основнi засоби зношенi на 12,44 %.
В 2014 роцi вартiсть основних засобiв збiльшилась на 33 044 тис. грн., в тому числi
реконструкцiя i модернiзацiя – 5 397 тис. грн., придбання основних засобiв – 7 981 тис. грн.,
капiталiзацiя становить 19 666 тис. грн.
Виведено з експлуатацiї основних засобiв на суму 157 тис. грн., в тому числi за рахунок продажу
- 0 тис. грн., за рахунок лiквiдацiї – 117 тис. грн.
Крiм того передано без оплати житловi будинки – 40 тис. грн.
Також, у звiтному перiодi товариство надавало у оренду наступнi об'єкти:
- для АКБ "Iндустрiалбанк" - примiщення для банкомату - 250 грн/мiсяць;
- для ПАТ "ПУМБ" - примiщення для банкомату - 650 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Охоронний Холдинг" - примiщення - 711 грн./мiсяць;
- для ПАТ "МТС Україна" - частину кровлi - 402 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Голметресурс" - примiщення, обладнання - 3 750 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Будiндустрiя" - частину залiзничної колiї - 318 грн./мiсяць;
- для ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." - частину кровлi - 2 400 грн./мiсяць;
- для ТОВ "ТРИМОБ" - частину кровлi, примiщення - 7 625 грн./мiсяць;
- для Запорiзької Митницi Мiндоходiв - обладнання - 155 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Соцiальнi iнiцiативи Запорiжжя" - рухоме та нерухоме майно - 4 440 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Максимум" - примiщення - 300 грн./мiсяць;
- для ТОВ "Радiоком" - частину кровлi -10 грн./мiсяць;,
- для ТОВ "ПЖК- Запорiжжя" - примiщення " 1 305 грн./мiсяць;
- для ПП Твердохлiб В.Н. - примiщення - 300 грн./мiсяць.
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" орендує наступнi об'єкти:
- у ТОВ "Укрпромтехресурс" - пiдiймач, конвейєри, грохоти - плата за оренду за рiк становить
398 тис. грн.;
- у ТОВ "ЗАРС" - автомобiль - плата за оренду за рiк становить 72 тис. грн.;
- у ВАТ "Запорiжсталь" - устаткування для вимiрювання iндексiв - плата за оренду за рiк
становить 149 тис. грн.

Коэфiцiєнт зносу основних засобiв:
- будинки, споруди - 9,63 %;
- машини та обладнання - 16,12%,
- транспорт - 17,40%,
- iншi - 40,26%.
Коєфiцiєнт оновлення основних засобiв - 3,57 %
Коєфiцiєнт використання - 100 %

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1078580

901216

Статутний капітал
(тис. грн.)

1193

1193

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1193

1168

Опис

Для розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди використанi
Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним капiталом становить 1 077 387 тис. грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 1 077
387 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3
ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

14967

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

14967

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

26227

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Інші зобов'язання

X

2072227

X

X

Усього зобов'язань

X

2113421

X

X

Опис:

в/в

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кокс КД

1427759.8

3696023.7

76.3

1424318

3691520

75.7

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

89.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

02.04.2014

04.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

02.07.2014

03.07.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

04.09.2014

05.09.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

16.10.2014

17.10.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

13.11.2014

14.11.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

11.12.2014

12.12.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ППАФ "Запорiжаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

20475455
69063, м. Запорiжжя Запорiзької
обл., Жовтневий район, пров.
Тихий, 8

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0226 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

в/в в/в в/в в/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

ППАФ "Запорiжаудит"
20475455
69063, м. Запорiжжя Запорiзької
обл., Жовтневий район, пров.
Тихий, 8
0226 26.01.2001
в/в в/в в/в в/в

Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Запорiжкокс" (скорочена назва - ПАТ
"Запорiжкокс"; код по ЄДРПОУ 00191224; мiсце знаходження 69600, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, 4), що
додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., звiт про фiнансовi результати (звiт
про сукупний дохiд) i звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., звiт про власний капiтал за
2014 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит згiдно з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», мiжнародних стандартiв
аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора»,
710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», iнших мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Облiкова полiтика ПАТ "Запорiжкокс", обумовлена в наказi № 156 вiд 26 квiтня 2013 року "Про внесення змiн в
облiкову полiтику", не змiнювалась протягом 2014 року та в основному вiдповiдала вимогам МСФЗ. Використанi
принципи бухгалтерського облiку, обумовленi в наказах про облiкову полiтику, в основному вiдповiдають
концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, яка встановлена вимогами МСФЗ. Цю ж концептуальну основу
використано для пiдготовки фiнансових звiтiв.
Згiдно з положеннями облiкової полiтики основними засобами, що не вiдповiдають критерiям визнання активами,
визнано об’єкти соцiальної сфери, витрати на утримання яких перевищують доходи вiд їх використання та об’єкти
державної i комунальної власностi, вартiсть яких не увiйшла до статутного капiталу. Цi об’єкти було повнiстю
знецiнено шляхом нарахування зносу та зменшення нерозподiленого прибутку. Внаслiдок цього у фiнансових звiтах
оцiнку об’єктiв соцiальної сфери та суму нерозподiленого прибутку занижено на суму очiкуваного вiдшкодування цих
активiв та порушено вимоги чинних нормативних актiв України щодо переоцiнки та/або зменшення корисностi
об’єктiв державної i комунальної власностi. Ми не мали змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо
балансової вартостi цих об’єктiв соцiальної сфери, оскiльки не мали необхiдної фiнансової iнформацiї щодо цiн
активного ринку та можливих сум їх очiкуваного вiдшкодування. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була
потреба в коригуваннi зазначенних сум станом на 31.12.2014 року.
Решта вiдхилень вiд встановленого МСФЗ порядку вiдображення окремих господарських операцiй у бухгалтерському
облiку, якi було виявлено пiд час проведення аудиторської перевiрки, мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть
в цiлому i є несуттєвими.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi „Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки”, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ
"Запорiжкокс" станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2014 рiк,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
д/в
д/в
д/в

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

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi вiдомостi вiдсутнi

Ні

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

Ні

Національна 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): Iншi вiдомостi вiдсутнi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Основною причиною скликання останнiх позачергових зборiв
акцiонерiв товариства, якi вiдбулись 23.03.2012 р., була замiна зберiгача цiнних
паперiв товариства.

Так

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

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

45

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
товариства жодного комiтету не
створено.

Інші (запишіть)

Iншi вiдомостi вiдсутнi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
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

X

Ні

акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдомостi вiдсутнi

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): Iншi вiдомостi вiдсутнi

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдомостi вiдсутнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

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

Наглядова Виконавчий Не належить
рада
орган
до

акціонерів

компетенції
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, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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 виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

На акцiонерному товариствi
вiдсутнi будь-якi iншi документи.

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
НКЦПФР 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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Iншi вiдомостi вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні

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)

Будь-якi причини змiни аудитора
вiдсутнi, оскiльки товариство не
змiнювало протягом останнiх
трьох рокiв зовнiшнього аудитора.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи, якi здiйснювали
перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi
акцiонерного товариства в
минулому роцi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)

Iншi вiдомостi вiдсутнi

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): Планується здiйснення фiнансування з власного прибутку.

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
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖКОКС"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191224

за КОАТУУ 2310100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

19.10

1659

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Дiагональна, буд. 4, м. Запорiжжя,
69600

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2554

2415

1269

первісна вартість

1001

5069

5503

1495

накопичена амортизація

1002

2515

3088

226

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

198563

Основні засоби:

1010

960599

1035285

707916

первісна вартість

1011

1022231

1150318

721006

знос

1012

61632

115033

13090

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

238

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

74438

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

963153

1037700

982424

Запаси

1100

159395

102665

75465

Виробничі запаси

1101

133210

56167

53401

Незавершене виробництво

1102

17616

32155

16084

Готова продукція

1103

8435

14279

5943

Товари

1104

134

64

37

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

439786

1816831

597491

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

47360

193167

4963

з бюджетом

1135

33475

20006

99

у тому числі з податку на прибуток

1136

1715

1709

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1596

3895

513

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15033

17284

16111

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

15033

17284

16111

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

249

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

749

453

726

Усього за розділом II

1195

697394

2154301

695617

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1660547

3192001

1678041

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1193

1193

1193

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

369408

431558

87771

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

12366

12366

12366

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

518274

633463

733101

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 25 )

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

901216

1078580

834431

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

25404

31905

110621

Пенсійні зобов’язання

1505

123680

142943

77041

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

721

0

91193

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

149805

174848

278855

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

8352

14967

760

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

3064

2301

0

за товари, роботи, послуги

1615

573456

1871828

546716

за розрахунками з бюджетом

1620

4645

26227

7365

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

19739

0

за розрахунками зі страхування

1625

1992

2226

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4090

4282

3150

за одержаними авансами

1635

2848

5519

549

за розрахунками з учасниками

1640

2250

2249

2270

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

1871

Поточні забезпечення

1660

8563

8747

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

32

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

266

227

2042

Усього за розділом IІІ

1695

609526

1938573

564755

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1660547

3192001

1678041

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Рубчевський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Данцева Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191224

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

3721529

2778026

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 3306328 )

( 2747892 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

415201

30134

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

69200

34752

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 40961 )

( 31955 )

Витрати на збут

2150

( 28905 )

( 23635 )

Інші операційні витрати

2180

( 387777 )

( 42302 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

26758

0

збиток

2195

(0)

( 33006 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

463

Інші доходи

2240

486

1050

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 16377 )

( 16425 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -147 )

( 5095 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

11014

0

збиток

2295

(0)

( 53013 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-14028

444

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 3014 )

( 52569 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

204197

368132

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-16975

-15126

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

187222

353006

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

12470

53865

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

174752

299141

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

171738

246572

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

3003695

2454336

Витрати на оплату праці

2505

111064

96397

Відрахування на соціальні заходи

2510

46597

36962

Амортизація

2515

206769

117990

Інші операційні витрати

2520

432734

114571

Разом

2550

3800859

2820256

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

119325280

119325280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.03000

-0.44000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Рубчевський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Данцева Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191224

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2619143

2928595

Повернення податків і зборів

3005

4

23564

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

11484

Цільового фінансування

3010

16

11

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

16

11

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

432892

233129

Надходження від повернення авансів

3020

158

9530

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

82

463

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

17

91

Надходження від операційної оренди

3040

212

225

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

18278

7293

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2220172 )

( 2579079 )

Праці

3105

( 89049 )

( 76973 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 63011 )

( 54024 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 26209 )

( 39477 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 252 )

( 1619 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( 1503 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 25957 )

( 36355 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 439615 )

( 280455 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1308 )

( 1010 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 113 )

( 73 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 197540 )

( 135545 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

33785

36256

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

214

521

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

56

2

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

2833

2478

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 37456 )

( 22566 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 1564 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-34353

-19565

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

( 6178 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(1)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-6179

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-568

10512

Залишок коштів на початок року

3405

15033

4497

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

2819

24

Залишок коштів на кінець року

3415

17284

15033

Примітки

д/в

Керівник

Рубчевський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Данцева Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191224

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/в

Керівник

д/в

Головний бухгалтер

д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191224

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1193

369408

0

12366

518274

0

-25

901216

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1193

369408

0

12366

518274

0

-25

901216

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-3014

0

0

-3014

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

188134

0

0

-13382

0

0

174752

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

188134

0

0

0

0

0

188134

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

-13382

0

0

-13382

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

5601

0

25

5626

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-125984

0

0

-125984

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

62150

0

0

115189

0

25

177364

Залишок на
кінець року

4300

1193

431558

0

12366

633463

0

0

1078580

Примітки

д/в

Керівник

Рубчевський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Данцева Лариса Вiталiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Органiзацiя.
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжкокс» є одним з найбiльших коксохiмiчних пiдприємств
в Українi.
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.
1. ВАТ «Запорізький металургійний комбінат
«Запоріжсталь»
2. Private Limited Liability Company METINVEST B.V.
3. METINVEST B. V.

41,8083 %
51,0000 %

31.12.2014 р.
41,8083 %
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
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.
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.
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:
Гривня/1 долар США
Гривня/1 євро

31.12.2013 р.
7,993
11,041530

31.12.2014 р.
15,76855600
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
1
1.

1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Найменування статей
2
Валовий прибуток від реалізації продукції,
товарів і послуг
в тому числі:
Реалізація продукції і товарів
Реалізація робіт та послуг

Результат
(+ прибуток),
( - збиток)
2013 р.
2014 р.
3
4
30134
415201

Відхилення
5
+385067

32513
-2379
-63140

422163
-6962
-388443

+389650
-4583
-325303

3180
7
-3076
7255

4162
-303425
-2404
295

+982
-303432
+672
-6960

-179
-31955
-23635
-5575
-139

-572
-40961
-28905
-6485
-135

-393
-9006
-5270
-910
+4

Повернення держмита
Оренда
Інші доходи та витрати від операційної
діяльності
Благодійна допомога (грошові кошти та
оборотні активи)
Надлишки та нестачі при інвентаризації

13
187
-9062

18
173
-9886

+5
-14
-824

-86

-143

-57

-75

-175

-100

Фінансовий результат від операційної
діяльності (1+2)

-33006

26758

+59764

-15962

-16377

-415

-2583

-258

+2325

463

-

-463

-13842

-16119

-2277

-4045
-4018
-3
-31

633
480
-37
-

+4678
+4498
-34
+31

Інші операційні доходи та витрати
Інша реалізація
Курсові різниці
Штрафи, пені, неустойки
Списання простроченої дебіторської і
кредиторської заборгованості
Резерв сумнівних боргів
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Витрати на соціальну сферу
Витрати на розвиток виробництва
Відшкодування раніше списаних активів

Інші фінансові доходи та витрати
Дисконтування довгострокової кредиторської
заборгованості
Отримані % банка за використання залишків на
рахунках
Витрати по відсотках на пенсійні соціальні
зобов’язання
Інші доходи та витрати
Списання необоротних активів
Дохід від безоплатно отриманих активів
Неопераційна курсова різниця
Нестача основних засобів (витрати від
інвестиційної діяльності)

№
п/н
1
4.5
4.6
4.7

5
6
7

Найменування статей
2
Страхове відшкодування
Від продажу цінних паперів
Витрати від інвестиційної діяльності
Результат від звичайної діяльності до
оподаткування
Податок на прибуток
Надзвичайні доходи та витрати
Чистий прибуток "+", збиток "-"

Результат
(+ прибуток),
( - збиток)
2013 р.
2014 р.
3
4
7
189
-1
2
-53013
11014
444
-52569

-14028
-3014

Відхилення
5
+182
-1
+2
+64027
-14472
+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
1.1
1.
2.

Найменування статей
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи - аванси
отримані
Відстрочені податкові активи - нараховані

ВПА/ВПЗ на кінець звітного періоду
2013 р.
31132
-

2014 р.
41343
-

-

-

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
2.2
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

витрати роялті
Відстрочені податкові активи - оцінка
справедливої вартості довгострокової
дебіторської заборгованості
Відстрочені податкові активи - доходи
майбутніх періодів
Відстрочені податкові активи - оцінка
товарно-матеріальних запасів
Відстрочені податкові активи - пенсійні
зобов’язання та інші зобов’язання по
розрахунку актуарію
Відстрочені податкові активи - податкові
збитки минулих періодів
Відстрочені податкові активи - резерви інших
виплат
Відстрочені податкові активи - оцінка
основних засобів
Відстрочені податкові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання нематеріальні активи
Відстрочені податкові зобов’язання - основні
засоби
Відстрочені податкові зобов’язання - аванси
видані
Відстрочені податкові зобов’язання - оцінка
ТМЦ, готової продукції та незавершеного
виробництва
Відстрочені податкові зобов’язання справедлива вартість векселів виданих
Відстрочені податкові зобов’язання - інше,
витрати майбутніх періодів
Відстрочені податкові зобов’язання - інше
Відстрочені податкові зобов’язання справедлива вартість іншої довгострокової
кредиторської заборгованості (осн. діяльність)
Відстрочені податкові зобов’язання справедлива вартість іншої довгострокової
кредиторської заборгованості (інші)
Згорнута податкова позиція

-

-

-

-

717

946

20450

25730

6821

-

1541

1574

1603

13093

-56536
-235

-73248
-183

-55839

-71902

-

-

-

-

-

-

-

-395
-29

-1138
-11

-38

-14

25404

31905

Розкриття по відстроченому податку.
№
п/н
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Найменування статей
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного
року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати
у тому числі:
поточний податок на прибуток

Сума
19997
31132
41343
56536
73248
14028
19997

8.
9.
10.
11.
12.
13.

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення
(зменшення)
відстрочених
податкових
зобов’зань
Відображено у складі власного капіталу-усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
Збільшення (зменшення) податкових зобов’язань

-6618
649
12470
-3593
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
31 грудня 2012 року
Надходження
Переміщення з незавершеного будівництва
Вибуття
31 грудня 2013 року
Надходження
Переміщення з незавершеного будівництва
Вибуття
31 грудня 2014 року
Накопичена амортизація
31 грудня 2012 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2013 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2014 року
Чиста балансова вартість

Нематеріальні
активи
5 021
130
82
5 069
434
5 503
1 808
789
82
2 515
573
3 088
-

31 грудня 2014 року
31 грудня 2013 року

2 415
2 554

Основнi засоби.
За
історичною
вартістю

31 грудня
2012 року
Надходження

Земе Будівл Машин Транспо Меблі Бага Бібліотеч
льні
і
и та
рт
та
торіч ні фонди
ділян
обладна
приладд ні
ки
ння
я
насад
женн
я
171
-

391622 475921
-

688

41227

6980

60

9

-

41

-

-

Інші

161061
-

Всього

1077051
729

Переміщення
з
незавершеног
о будівництва

-

Переоцінка

-

Уцінка

-

Згортання
зносу
Капіталізація
ремонтів
Інші основні
засоби
Вибуття
Рекласифікаці
я
31 грудня
2013 року
Надходження
Переміщення
з
незавершеног
о будівництва
Переоцінка
Уцінка
Згортання
зносу
Капіталізація
ремонтів
Інші основні
засоби
Вибуття
Рекласифікаці
я
31 грудня
2014 року
Накопичена
амортизація
31 грудня
2012 року
Нарахування
за рік
Резерв
Вибуття
Згортання
зносу
Рекласифікаці
я
31 грудня
2013 року
Нарахування
за рік
Резерв

-

-

3231

2194

170991 159039
1393

2708

-284483
134637

-

492

-

-

21797

227

-

-

16233

368286

571

88

-

-

10077

14836

-18681

-4108

-22

-

-

8394

9356

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6305

256

206

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43686

3380

38

9

171

431903 359751

-

-

1402

572

895

-

-

-

3626

6574

-

309

-

-

-

153082
-

49345
-

2655
-

413
-

5
-

-

-

-46937

-91847

-12769

-851

-5

-

-

7898

10423

1345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35489

4146

38

9

-

-

171

549530 335533
-

-

-

127605 245857

15723

4866

23

9

-

38404

7225

972

7

-

-

295
-140
6165
254
-284483
134637

0
23

164

-

-

-18681

-4108

-22

-

-

69843

-

-135

-65

-

-317

-3

-

-

25367

30758

4244

1249

5

9

-

74809

115156

14700

980

7

-

-

9

12

-

292

-

-

5917

33740
25509
7845
183293
77816
-

-441931
17870
33740
32440
7845
1022231
80685
10509

-2111
33596
225402

-

205500
-154520
19666
33753
1150318

394083
116451
155
6606
-441931
-520
61632
205652
313

Вибуття
Згортання
зносу
Рекласифікаці
я
31 грудня
2014 року
Залишкова
вартість
31 грудня
2013 року
31 грудня
2014 року

42

108

-

-

-

-

-46935

-91861

-12769

-844

-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53208

53957

6175

1677

7

9

-

-

-

-

-

-

-

171

406536 328993

39442

2131

33

-

171

496322 281576

29314

2469

31

-

-

150
-152414

-

-

-

115033

-

-

183293
225402

960599
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
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Запаси
2
Сировина
Допоміжні матеріали
Паливо
Запасні частини
Тара
МШП
Незавершене виробництво та
напівфабрикати
Готова продукція
Товари
Всього:

2013 рік

2014 рік

4
95008
26279
1530
8938
115
1340
17616

5
30637
11474
1826
8665
531
3034
32155

Відхилен
ня
7
-64371
-14805
+296
-273
+416
+1694
+14539

8435
134
159395

14279
64
102665

+5844
-70
-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.:
- 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.

Всього:
у тому числі:
1. Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
2. Дебіторська заборгованість
по розрахунках:
- з бюджетом
- по виданих авансах
3. Інша поточна дебіторська
заборгованість

На 31.12.2013
р.
522217

На 31.12.2014
р.
2033899

Відхилення
+1511682

439786

1816831

+1377045

33475
47360
1596

20006
193167
3895

-13469
+145807
+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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найменування дебітора
ВАТ «Запоріжсталь»
ТОВ «Метінвест Холдинг»
ТОВ «ЗАРС»
ТОВ «Інкор»
ВАТ «Запорізький завод
феросплавів»
ТОВ «Кременчуцький завод
технічного вуглецю»
ПАТ «Єнакієвський металургійний
завод»

31.12.2013 р.
364383
10196
32855
5559
5864

31.12.2014
р.
1729156
720
32855
11167
468

Відхиленн
я
+1364773
-9476
0
+5608
-5396

215

3746

+3531

-

4181

+4181

8.
9.
10.
11.

ПАТ «Євраз Дніпродзержинський
коксохімічний завод»
ПАТ «Авдіївський коксохімічний
завод»
ПАТ ММК ім. Ілліча»
Metinvest International S. A.

6291

0

-6291

5292

5313

+21

-

6797
14499

+6797
+14499

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування
Всього:
У т. числі:
ПДВ
Акцизний збір
Податок на прибуток
Інші

31.12.13 р.

31.12.14 р.

Відхилення

33475

20006

-13469

23401
8352
1715
7

3330
14967
1709
-

-20071
+6615
-6
-7

Аналіз дебіторської заборгованості по строкам, представлено наступним чином:

Дебіторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
Інша поточна
дебіторська
заборгованість

Всього на
кінець року
2013 р. 2014 р.
439786 181683
1

1596

3895

До 12 місяців
2013р.
433245

2014р.
173838
8

1424

3688

Від 12 до 18
місяців
2013р. 2014р.
1228
36469

1

40

Від 18 до 36
місяців
2013р.
2014р.
5313
41974

171

167

Грошові кошти.
Гроші та їх еквіваленти:
Всього

2013 р.
15033
15033

2014 р.
17284
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.:

Всього:
У тому числі:
1. Поточна заборгованість по
довгостроковим зобов’язанням
2. Кредиторська заборгованість
2.1. За товари, роботи, послуги
2.2. Поточні зобов’язання
З отриманих авансів
З бюджетом
Зі страхування
З оплати праці
З учасниками
3. Поточні забезпечення
4. Інші поточні зобов’язання

На 31.12.2013 р.
601174

На 31.12.2014 р.
1923606

Відхилення
+1322432

3064

2301

-763

573456
2848
4645
1992
4090
2250
8563
266

1871828
5519
26227
2226
4282
2249
8747
227

+1298372
+2671
+21582
+234
+192
-1
+184
-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.
Всього:
У тому числі:
1. Розрахунки по виконавчим листам
2. Розрахунки з іншими кредиторами
Поточні забезпечення.

На 31.12.2013 р.
266

На 31.12.2014 р.
227

Відхилення
-39

141
125

176
51

+35
-74

Збільшення на 31.12.2014 р. на 184 тис. грн. здійснилось за рахунок зростання резерву
нарахованих відпускних:
Всього:
У тому числі:
1. Забезпечення виплат відпускних
2. Резерв по нарахуванням на
виплати відпускних
3. Резерв на виплату бонусів
4.Короткостроковий резерв
нарахований на виплату бонусів

На 31.12.2013 р.
8563

На 31.12.2014 р.
8747

Відхилення
+184

4449
1599

5192
1773

+743
+174

2393
122

1696
86

-697
-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.
Нижче розкривається інформація про пов’язані сторони ПАТ «Запоріжкокс» за 2014 рік.

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

2014 р.
ВАТ «Запоріжсталь»
2971119
2303
1729156
793
2014 р.
ПАТ МК «Азовсталь»
1518
331603
35300
311238
2014 р.
ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»
18
1075303
81
796373
2014 р.
ТОВ «ЗАРС»
60
32855
1955

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

Реалізація

2014 р.
ТОВ НПО «Інкор»
40140
229
11167
275
2014 р.
ПАТ «Краснодонвугілля»
1
31328
1
5422
2014 р.
ТОВ «Метінвест-СМЦ»
7468
25588
2014 р.
ПАТ «ММЗ»
2014 р.
ТОВ «Метінвест-Україна»
926
5244
2014 р.
ПАТ ММК Ілліча
5664

Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

6797
948
2014 р.
ТОВ «Метінвест Холдинг»
21270
258586

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

47017
195072
2014 р.
ТОВ «Метінвест Шипінг»
232789

Реалізація
Придбання сировини та
матеріалів
Торгова дебіторська
заборгованість
Торгова кредиторська
заборгованість

6745

Справедлива вартість фінансових інструментів.
Балансова вартість
2013 р.
2014 р.

Справедлива вартість
2013 р.
2014 р.

Фінансові активи
Торгівельна та інша дебіторська
522217
2033899
522217
2033899
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
15033
17284
15033
17284
Торгівельна та інша кредиторська
601174
1923606
601174
1923606
заборгованість
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити
достовірно, оскільки не має ринкового котирування цих активів.
Звітність за сегментами.
Підприємство має два основних сегмента: реалізацію коксу та реалізацію хімічної продукції.
Сегмент «Інші» включає надання послуг.
Операційні сегменти.

Дохід від реалізації

Реалізація
коксу

Реалізація
хімічної
продукції

Інші

Виключення
та
корегування

Дані за період,
який
закінчився
31.12.2014 р.

2950757

754345

16427

-

2721529

Інші доходи
Зовнішні доходи,
всього
Доходи від інших
сегментів
Дохід, всього
Прибуток до
оподаткування
Амортизація

-

-

486

-

486

2950757

754345

16913

-

3722015

-

-

55172

-

55172

2950757

754345

72085

-

3777187

(3014)

-

-

-

(3014)

184963

21806

-

-

206769

1541651

1413112

18

-

2954781

237220

-

237220

Сегментні активи
Капітальні видатки
Активи, всього
Сегментні
зобов`язання

Дохід від реалізації

1541651

1413112

237238

-

3192001

1859810

253611

-

-

2113421

Реалізація
коксу

Реалізація
хімічної
продукції

Інші

Дані за період, який
закінчився 31.12.2013 р.

2429330

333363

15333

2778026

-

-

1050

1050

2429330

333363

16383

2779076

-

-

32741

32741

2429330

333363

49124

2811817

Інші доходи
Зовнішні доходи,
всього
Доходи від інших
сегментів
Дохід, всього
Географічні сегменти.

Зовнішні доходи,
всього
Сегментні непоточні
активи

Всього зовнішні доходи
Сегментні непоточні
активи

Україна

Експорт

3401480

320049

Інші

3721529

3270251

3270251

Україна

Експорт

2562380

215646

1681465

Всього, рік, що
закінчився 31
грудня 2014 р.

Інші

Всього рік, що
закінчився 31
грудня 2013 р.
2778026
1681465

