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

Павлючук С.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.05.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05761614
4. Місцезнаходження
Донецька , Калiнiнський, 84610, м. Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10
5. Міжміський код, телефон та факс
06242-78338 06242-78243
6. Електронна поштова адреса
office@mail.stirol.net

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

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

Бюлетень. Цiннi папери України 80 (3877)
(ЧАСТИНА I)

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.stirol.net/d-a/godovoj-otchet-igodovaya-finansovaya-otchetnost
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.05.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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
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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

Придбання цiнних паперiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" пов’язане з ризиками,
описаними у рiчної iнформацiї.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не є учасником будь-яких об'єднань пiдприємств.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не використовувало послуги рейтингових агенств
на протязi 2013 року.
У ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не було зареєстрованих
випускiв облiгацiй та iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не здiйснювало викуп
власних акцiй.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не отримувало гарантiї вiд
третьiх осiб щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цiнних
паперiв.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не здiйснювало випуск
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не брало участi у створенi
юридичних осiб.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №664431
3. Дата проведення державної реєстрації
10.10.1995
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
949384800
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)
4330
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.15 виробництво добрив i азотних спол
20.16 виробництво пластмас у первинних формах
20.13 виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
10. Органи управління підприємства
Згiдно п. 5 роздiлу 4 Рiшення НКЦБФР вiд 03.12.2013 р. №2826 акцiонернi товариства не
заповнюється дану iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "КБ "НАДРА"
2) МФО банку
380764
3) поточний рахунок
26005300520001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "КБ "НАДРА"
5) МФО банку
380764
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6) поточний рахунок
26005300520001
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

Господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням
об'єктiв архiтектури

АГ
574414

Опис

Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту
дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння
органогенного утворення, напiвдорогоцiнного
камiння

АВ
563569

АЕ
190876

АГ
588909

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з
постачання електричної енергiї за нерегульованим
тарифом

Опис

Придбання, зберiгання, ввезення на територiю
України, використання прекурсорiв (списку 1 таблицi
IV та списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних

28.11.2013

Державна iнспекцiя
України з безпеки на
наземному транспортi

Необмежена

06.04.2011

Мiнiстерство транспорту
та зв'язку України
Необмежена
(Головавтотрансiнспекцiя)

18.02.2011

Нацiональная комiсiя
регулювання
електроенергетики
України

01.11.2016

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

АГ
500269

18.02.2011

Нацiональная комiсiя з
питань регулювання
електроенергетики

Необмежена

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних
речовин

Необмежена

Термiн дiї лiцензцї необмежений.

АГ
500268
Опис

Мiнiстерство фiнансiв
України

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Виробництво електроенергiї

15.02.2011

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

23.11.2015

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Опис

Надання послуг з небезпечних вантажiв залiзничним
транспортом

Мiнiстерство
08.02.2011 регiонального розвитку та
будiвництва України

АВ
347748

01.02.2011 Мiнпромполiтики України

01.02.2016

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

АВ
586639

23.09.2011

Державний комiтет
України з питань
контролю за наркотиками

09.09.2016

5

засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Опис

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування
засобiв протипожежного захисту та систем опалення,
оцiнка протипожежного стану об'єктiв

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

АД
037827

АГ
572392

Опис

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного
зв'язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом
технiчного обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання каналiв
електрозв'язку на територiї Донецької областi
Опис

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого
випромiнювання
Опис

Необмежена

03.03.2011

Донецька обласна
державна адмiнiстрацiя

29.12.2013

Лiцензiя на стадiї переоформлення.

Опис

Виробництво теплової енергiї, транспортування iї
магiстральними i мiсцевими (розподiльчими)
тепловими мережами та постачання теплової енергiї

Державна iнспекцiя
техногенної безпеки
України

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

21.08.2012

АД
073807

24.01.2013

Донецька обласна
державна адмiнiстрацiя

23.01.2018

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

АГ
506850

18.04.2011

Нацiональная комiсiя з
питань регулювання
зв'язку України

19.09.2015

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

АГ
399649

Пiвденно-схiдна
держiнспекцiя з ядерної та
15.09.2010
радiацiйної безпеки
держкомiтету ядерного
регулювання Укр

15.09.2015

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної
на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

03.03.2010

01.10.2011

Янковський Сергiй Володимирович

Опис

Має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
та Положення про Корпоративного секретаря. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" №01/10/2011 вiд 01.10.2011. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Попередня посада - начальник сектору з майнових прав ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
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учасника

учасника

Фонд державного майна
України

00032945

01601Україна м. Київ
вул.Кутузова, 18/9 (ст. метро
'Печерська')

0

Органiзацiя орендарiв
Горлiвського виробничого
об'єднання "Стирол"

-

84610Україна м. Горлiвка вул.
Горлiвської дивiзiї, 10

0

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

учаснику (від загальної
кількості)

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
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Халiн Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду Голови Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Наглядової
ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 19.04.2013 р., Протокол №19/04/2013.
Перелiк попереднiх посад: Генеральний директор, Голова Правлiння, Голова Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: Директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ
ЛIМIТЕД".
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiкта Олег Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Наглядової ради вiдповiдно до
Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду заступника Голови Наглядової ради вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 19.04.2013 р., Протокол №19/04/2013.
Перелiк попереднiх посад: заступник директора з економiки i фiнансiв, перший заступник
Генерального директора, Генеральний директор, заступник Голови Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: Перший заступник директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Наглядової ради
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту з питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр).
Перелiк попереднiх посад: директор департамента з питань правового забезпечення, член
Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: Директор департаменту з питань правового забезпечення
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даниленко Євгенiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
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вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту з питань корпоративного управлiння ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обрана на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр).
Перелiк попереднiх посад: головний економiст з фiнансової роботи, начальник вiддiлу планування
i контролю, начальник вiддiлу корпоративного управлiння.
Посада в iнших пiдприємствах: Директор департаменту з питань корпоративного управлiння
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД], Кiпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
HE 294504
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
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9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Обрана на
посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi.
* 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
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
HE 291677
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Обрана на
посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi.
* 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
Член Наглядової ради
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
HE 291311
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Обрана на
посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi.
* 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
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
HE 291310
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2013 обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Обрана на
посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi.
* 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
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлючук Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.08.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Здiйснює
поточне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу
дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства. Представляє iнтереси Товариства перед
третiми (iншими) особами, в тому числi, але не виключно в органах державної влади та
управлiння, органах мiсцевого самоврядування, iнших суб'єктах при здiйсненнi ними владних
управлiнських функцiй, органах нотарiату, в органах державної виконавчої служби України,
правоохоронних органах, в усiх судах загальної юрисдикцiї України та перед iншими особами.
Вчиняє без довiреностi вiд iменi Товариства будь-якi дiї в межах своєї компетенцiї.
Обраний на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
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СТИРОЛ" вiд 03.08.2011 р., Протокол №03/08/2011. Обраний (переобраний) на посаду Голови
Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 20.07.2012 р.,
Протокол №20/07/2012. Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 01.08.2013 р., Протокол №01/08/2013.
Перелiк попереднiх посад: майстер, заступник начальника цеху, заступник головного метролога,
головний електрик, заступник технiчного директора, технiчний директор.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономаренко Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.02.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в
Товариствi посаду Технiчного директора та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком
роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними
положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення
закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.01.2011 р., Протокол №18 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10% акцiй Товариства (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр).
Обраний на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.02.2011 р., Протокол №17/02/2011. Обраний (переобраний) на посаду
заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
вiд 16.01.2012 р., Протокол №16/01/2012. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови
Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.02.2013 р.,
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Протокол №16/02/2013.
Перелiк попереднiх посад: iнженер-технолог, директор заводу, заступник технiчного директора,
технiчний директор.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрьоменко Андрiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з безпеки ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.01.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду
директора з режиму та безпеки та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком роботи
Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними положеннями,
виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення закрiпленого за
ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.01.2011 р., Протокол №18 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10% акцiй Товариства (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр).
Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2012 р., Протокол №16/01/2012. Обраний (переобраний) на посаду
члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд
16.02.2013 р., Протокол №16/02/2013.
Перелiк попереднiх посад: старший iнженер, начальник бюро, робота в органах внутрiшнiх справ,
директор з безпеки, заступник голови правлiння з безпеки.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлоусов Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з загальних та соцiальних питань ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.01.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду
директора департаменту з соцiальних питань та здiйснює поточне (оперативне) управлiння
напрямком роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними
положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення
закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.01.2011 р., Протокол №18 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10% акцiй Товариства (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр).
Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2012 р., Протокол №16/01/2012. Обраний (переобраний) на посаду
члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд
16.02.2013 р., Протокол №16/02/2013.
Перелiк попереднiх посад: iнженер-механiк, майстер з ремонту обладнання, начальник цеху,
заступник генерального директора з кадрiв, директор з персоналу та режиму, секретар мiської
ради, директор з загальних та соцiальних питань.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усенко Вiталiй Жоржевич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор юридичного департаменту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.07.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду
директора юридичного департаменту та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком
роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними
положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення
закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" вiд 06.07.2012 р., Протокол №06/07/2012. Обраний (переобраний) на посаду члена
Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 02.07.2013 р.,
Протокол №02/07/2013.
Перелiк попереднiх посад: юрист, юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридичного
вiддiлу, заступник директора з загальної пiдтримки i розвитку, директор юридичного
департаменту.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенченко Iгор Олександрович
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Спецiалiст з матерiально-технiчного забезпечення представництва ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у
м. Київ.
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.01.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду
директора з матерiально-технiчного постачання та здiйснює поточне (оперативне) управлiння
напрямком роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними
положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення
закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" вiд 16.01.2013 р., Протокол №16/01/2013.
Перелiк попереднiх посад: комерцiйний агент, спецiалiст зi збуту, менеджер, заступник директора
з фiнансiв, директор.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Варавка Василь Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
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6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ "Ленд-Маркет".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.07.2013 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду
директора з економiки та фiнансiв та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком
роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними
положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення
закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства.
Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" вiд 22.07.2013 р., Протокол №22/07/2013.
Перелiк попереднiх посад: економiст, старший економiст, начальник планово-економiчного
вiддiлу, фiнансовий директор.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцев Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА".
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.07.2011 обрано на 5 рокiв
9) Опис

19

Має повноваження та виконує обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 27.04.2011 р., Протокол №19 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10 акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 18.07.2011 р., Протокол №1.
Перелiк попереднiх посад: управляючiй депозитарiєм, експерт з цiнних паперiв, начальник
департаменту внутрiшнього аудиту.
Посада в iнших пiдприємствах: Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Секретар Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудитор департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА".
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.07.2011 обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки секретаря Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 27.04.2011 р., Протокол №19 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10 акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду секретаря Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 18.07.2011 р., Протокол №1.
Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту, головний спецiалiст
департаменту бухгалтерського облiку.
Посада в iнших пiдприємствах: Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту
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ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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
Член Ревзiйно комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старинський Анатолiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудитор департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА".
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 27.04.2011 р., Протокол №19 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 10 акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр).
Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, директор департаменту фiнансового та
внутрiшнього контролю, начальник вiддiлу внутрiшнього контролю.
Посада в iнших пiдприємствах: Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було.
* 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Наглядової
ради

Халiн Олександр
Сергiйович

1

0.000004

1

0

0

0

Заступник
Голови
Наглядової
ради

Кiкта Олег
Олександрович

1

0.000004

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Перепелиця Сергiй
Григорович

1

0.000004

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Даниленко Євгенiя
Олександрiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

DACTARON
LIMITED
[ДАКТАРОН
ЛIМIТЕД], Кiпр

HE 294504

1

0.000004

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

HABILE HOLDINGS
LIMITED [ХЕБIЛ
ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД], Кiпр

HE 291677

1

0.000004

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

MAKDAVY
HOLDINGS LIMITED
[МАКДАВI
ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД], Кiпр

HE 291311

1

0.000004

1

0

0

0

Член
Наглядової

YAVVA HOLDINGS
LIMITED [ЯВВА

HE 291310

1

0.000004

1

0

0

0

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
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ради

ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД], Кiпр

Голова
Правлiння

Павлючук Сергiй
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Заступник
Голови
Правлiння

Пономаренко Вiталiй
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Єрьоменко Андрiй
Вiталiйович

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Бєлоусов Олександр
Васильович

117

0.00043

117

0

0

0

Член
Правлiння

Усенко Вiталiй
Жоржевич

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Семенченко Iгор
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Варавка Василь
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Зайцев Володимир
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Секретар
Ревiзiйної
комiсiї

Мельник Юрiй
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Старинський
Анатолiй Павлович

0

0

0

0

0

0

124

0.00046

124

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

OSTCHEM
INVESTMENTS
LIMITED (Кiпр)

HE 268500

3035 - - Limassol Lophitis
Business Centre, 6th
floor, Emiliou Chour

Дата
внесення
до реєстру

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

24555738

90.5271

24555738

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

90.5271

24555738

0

Усього 24555738

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

0

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

0

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

24

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

10.04.2013

Кворум
зборів**

90.647326

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС», що здiйснює депозитарну
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, схвалення договору з ним.
2. Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2012 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк. Висновок Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР»
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
7. Покриття збиткiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на 2013 рiк.
9. Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», та їх
виконання.
10. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
11. Внесення змiн до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревiзiйну комiсiю», «Про Правлiння»,
«Про Загальнi збори акцiонерiв» шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
12. Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
13. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
14. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
15. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради. Затвердження кошторису витрат дiяльностi Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ».
По першому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202) , що
здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
2. Схвалити укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з ТОВ «УПР-ФIНАНС» договiр №265/2 вiд
26.03.2013р. про надання депозитарних послуг.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По другому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2012 роцi прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По третьому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Звiт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По четвертому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” за 2012 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012
рiк прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По п'ятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
ЦЕНТР» ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
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По шостому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт, в тому числi баланс ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2012 рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По сьомому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Непокритий збиток, який станом на 31 грудня 2012 року склав 2 244 849 тис. грн. частково
вiдшкодувати за рахунок iншого додаткового капiталу у сумi 229 332 тис. грн. сформованого за
рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Таким чином, сума непокритого збитку
пiдприємства становитиме 2 015 517 тис. грн.
2. За пiдсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2012 роцi в зв’язку з вiдсутнiстю джерела
формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивiдендiв не формувати,
дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По восьмому питанню порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити основнi напрями дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на 2013 рiк:
1) Виробити:
- амiак - 1 467,9 тис.тн;
- амiачна селiтра - 644,3 тис.тн;
- карбамiд - 955,0 тис.тн;
- карбамiдо-амiачна сумiш - 99,3 тис.тн;
- нiтрат натрiю - 4,7 тис.тн;
- нiтрит натрiю - 1,3 тис.тн;
- полiстироли: ПСВ-С - 14,3 тис.тн; ПСМ - 7,6 тис.тн;
- карбамiдо-формальдегiднi смоли: КФС-85 - 14,1 тис.тн; КФ-МТ-О - 11,6 тис.тн;
- плiт пiнополiстирольних ПСБ-С - 23,8 тис.м3;
- незнiмної опалубки - 15,0 тис.шт.;
- дiоксид вуглецю - 16,1 тис.тн.
2) Забезпечити вiдповiдно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходiв iз:
- модернiзацiї складу рiдкого амiаку;
- продовження модернiзацiї агрегату з виробництва амiаку заводу № 1 з метою пiдвищення
потужностi виробництва та зниження споживання природного газу на 1 тонну амiаку;
- замiни реакцiйних труб i каталiзатора первинного риформiнгу на агрегатi з виробництва амiаку №1Б об’єднаного амiачного заводу;
- модернiзацiї мiжступiнчатої обв’язки компресора технологiчного повiтря на агрегатi з виробництва
амiаку 1-В ОАЗ;
- реконструкцiї агрегатiв з виробництва азотної кислоти для забезпечення їх стабiльної роботи;
- реконструкцiї установок ультрафiльтрацiї та нанофiльтрацiї цеху тепловодопостачання;
- реалiзацiї проектiв спрямованих на зниження викидiв в атмосферу забруднюючих речовин при
виробництвi амiачної селiтри;
3) У межах програми капiтальних ремонтiв планується провести ремонти:
- цеху з виробництва амiаку № 1;
- об’єднаний амiачнiй завод (агрегати №1-Б, №1-В);
- об’єднаний завод карбамiд(агрегати №1, №2, дiльниця з виробництва реактопластiв)
- цех з виробництва амiачної селiтри та компресiї амiаку;
- цех з виробництва кислоти та нiтрiт-нiтратних солей (агрегати з виробництва азотної кислоти №№17, дiльниця з виробництва нiтрiт-нiтратних солей).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Схвалити укладенi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
(надалi – Товариство) з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України»
(надалi – Банк) значнi правочини, а саме:
1) Додатковий договiр №5 вiд 31.10.2012 р. до договору кредитної лiнiї №476/31/1 вiд 25.08.2011р. з
Банком стосовно не застосування до Товариства з 01.10.2012 по 31.10.2012 санкцiй у виглядi
пiдвищеної вiдсоткової ставки за користування кредитом та викладення у новiй редакцiї умов
договору щодо забезпечення мiнiмальних розмiрiв мiсячних надходжень грошових коштiв на поточнi
рахунки, вiдкритi Товариством в установах Банку;
2) Додатковий договiр №6 вiд 31.01.2013 р. до договору кредитної лiнiї №476/31/1 вiд 25.08.2011р. з
Банком стосовно не застосування до Товариства з 01.12.2012 по 28.02.2013 санкцiй у виглядi
пiдвищеної вiдсоткової ставки за користування кредитом, викладення в новiй редакцiї умов договору
щодо встановлення випадкiв та обставин за яких Банк набуває право вимагати дострокового
повернення Товариством суми кредиту та умов договору щодо забезпечення мiнiмальних розмiрiв
мiсячних надходжень грошових коштiв на поточнi рахунки, вiдкритi Товариством в установах Банку.
2. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
значних правочинiв, а саме:
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1) Додаткових договорiв (додаткового договору) до договору кредитної лiнiї №476/31/1
вiд 25.08.2011 р., а також до договорiв iпотеки №№476/31/1-1, 476/31/1-2, 476/31/1-3, 476/31/1-4,
476/31/1-5 вiд 26.08.2011 р., договорiв застави № 476/31/1-6 вiд 26.08.2011 р., №№476/31/1-7,
476/31/1-8, 476/31/1-9, 476/31/1-10 вiд 23.09.2011 р. з Публiчним акцiонерним товариством
«Державний ощадний банк України» стосовно внесення змiн в частинi предметiв iпотеки/застави за
вказаними договорами, встановлення їх оцiночної та договiрної вартостi. Гранична сукупна вартiсть
значних правочинiв, попередньо схвалених цим рiшенням, не повинна перевищувати 2 105 000 000,00
грн. (два мiльярда сто п’ять мiльйонiв гривень 00 коп.);
2) Договору (договорiв), контракту (контрактiв) на поставку (купiвлю) природного газу ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» на загальну суму до 1 720 000 000,00 дол. США (один мiльярд сiмсот двадцять
мiльйонiв доларiв 00 центiв США) або до 11 763 507 000,00 грн. (одинадцять мiльярдiв сiмсот
шiстдесят три мiльйони п’ятсот сiм тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ;
3) Договору (договорiв) на продаж ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» природного газу за цiною 3 867,12
грн. (три тисячi вiсiмсот шiстдесят сiм гривень 12 копiйок) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну
тисячу метрiв кубiчних) у разi передачi iмпортованого газу у пунктах приймання-передачi газу на
газовимiрювальних станцiях, якi знаходяться на кордонi України з Росiйською Федерацiєю та в
пунктах приймання-передачi газу з пiдземних сховищ газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (надалi - ПСГ) в
газотранспортну систему, 3 847,32 грн. (три тисячi вiсiмсот сорок сiм гривень 32 копiйки) з
урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрiв кубiчних) у разi передачi iмпортованого газу
у ПСГ на загальну суму до 7 734 240 000,00 грн. (сiм мiльярдiв сiмсот тридцять чотири мiльйони
двiстi сорок тисяч гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ;
4) Додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту №352 вiд 10.03.2011 р. купiвлi-продажу
природного газу з „Ostchem Holding Limited” стосовно збiльшення загальної вартостi Контракту на
суму до 1 075 000 000,00 дол. США (один мiльярд сiмдесят п'ять мiльйонiв доларiв 00 центiв США)
та/або продовження строку дiї Контракту.
Рiшення прийнято бiльш як 50% голосiв вiд їх загальної кiлькостi.
По десятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
шляхом викладення його в новiй редакцiї (додаток №1 до протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Павлючука С.М. пiдписати нову
редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
3. Доручити Головi Правлiння Товариства Павлючуку С.М. вжити заходiв щодо державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Нова редакцiя Статуту Товариства починає дiяти (набирає чинностi) з дня його державної
реєстрацiї.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв (75%+1) вiд зареєстрованої кiлькостi.
По одинадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Внести змiни до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревiзiйну комiсiю», «Про Правлiння»,
«Про Загальнi збори акцiонерiв» шляхом викладення їх у нових редакцiях (додатки №2-5 до
протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Павлючука С.М. пiдписати новi редакцiї
Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревiзiйну комiсiю», «Про Правлiння», «Про Загальнi збори
акцiонерiв».
3. Встановити, що новi редакцiї Положень ««Про Наглядову раду», «Про Ревiзiйну комiсiю», «Про
Правлiння», «Про Загальнi збори акцiонерiв» починають дiяти (набирають чинностi) з дня державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Затвердити змiни до Кодексу корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (додаток №6 до протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Павлючука С.М. пiдписати змiни до
Кодексу корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН
СТИРОЛ».
3. Встановити, що змiни до Кодексу корпоративного управлiння Товариства починають дiяти
(набирають чинностi) з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По тринадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення за пропозицiєю акцiонера, який
володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр):
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
- Халiна Олександра Сергiйовича;
- Кiкти Олега Олександровича;
- Стемковського Дмитра Георгiйовича;
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- Перепелицi Сергiя Григоровича;
- Плiсковського Романа Володимировича;
- Беззубової Марiї Олександрiвни;
- Анiсiмова Олексiя Анатолiйовича.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення за пропозицiєю акцiонера, який
володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр):
Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кiлькостi – 8 (вiсiм)
осiб.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення за пропозицiєю акцiонера, який
володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр):
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
1. Халiна Олександра Сергiйовича;
2. Даниленко Євгенiю Олександрiвну;
3. Перепелицю Сергiя Григоровича;
4. Кiкту Олега Олександровича;
5. DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE 294504);
6. HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE 291677);
7. YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE 291310);
8. MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE
291311).
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв, шляхом кумулятивного голосування.
По шiстнадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», в тому числi розмiри винагород (додатки №7, 8 до протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука
С.М. пiдписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
3. Затвердити кошториси витрат дiяльностi Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi –
640 тис. грн. (шiстсот сорок тисяч гривень 00 копiйок) на рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

28.11.2013

Кворум
зборів**

90.913333

Опис

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi за пропозицiєю Правлiння Товариства.
Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС», що здiйснює
депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх
виконання.
По першому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС» (код
ЄДРПОУ 36980202), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з ТОВ «УПР-ФIНАНС» Договiр №08112013 вiд
08.11.2013р. про надання депозитарних послуг.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв (50% +1) вiд зареєстрованої кiлькостi голосiв.
По другому питанню порядку денного прийнято рiшення:
1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значних(ого) правочинiв(у) - додаткових угод (додаткової
угоди) до Контракту № 352 вiд 10.03.2011 р. купiвлi-продажу природного газу з „Ostchem Holding
Limited” стосовно збiльшення загальної вартостi Контракту на суму до 1 100 000 000 дол. США (один
мiльярд сто мiльйонiв доларiв США) та/або продовження строку дiї Контракту.
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2. Схвалити укладенi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в забезпечення виконання зобов’язань „Ostchem
Holding Limited” за кредитним договором вiд 11 жовтня 2013 року, укладеним мiж „Ostchem Holding
Limited” та ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЗПРОМБАНК» про надання
кредитної лiнiї на суму до 850 000 000 дол. США (вiсiмсот п’ятдесят мiльйонiв доларiв США) з
кiнцевим строком погашення – 05 червня 2014 року або 30 грудня 2014 року, якщо такий строк буде
подовжено, значнi правочини, а саме:
1) Договiр поруки вiд 25.10.2013 р., укладений з ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ГАЗПРОМБАНК», за яким ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» виступає в якостi поручителя;
2) Договiр застави вiд 25.10.2013 р., укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (Заставодавець) з
ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЗПРОМБАНК», предметом застави якого є
природний газ в об’ємi 1,8 млрд.куб.м (один мiльярд вiсiмсот мiльйонiв метрiв кубiчних), який ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» набуває починаючи з 01 вересня 2013 року за Контрактом № 352 вiд
10.03.2011 р., укладеним мiж ним та „Ostchem Holding Limited”, та всi права на нього, балансовою
вартiстю 774 млн.дол.США (сiмсот сiмдесят чотири мiльйони доларiв США);
3) Договiр застави вiд 25.10.2013 р., укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (Заставодавець) з
ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЗПРОМБАНК», предметом застави якого є
природний газ в об’ємi 420 млн.куб.м (чотириста двадцять мiльйонiв метрiв кубiчних), який набуто
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у власнiсть до 01 вересня 2013 року за Контрактом № 352 вiд 10.03.2011
р., укладеним мiж ним та „Ostchem Holding Limited”, та всi права на нього, балансовою вартiстю 180,6
млн. дол. США (сто вiсiмдесят мiльйонiв шiстсот тисяч доларiв США).
3. Схвалити укладенi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Публiчним акцiонерним товариством
«Державний ощадний банк України» значнi правочини, а саме:
1) Додатковий договiр № 7 вiд 30.09.2013 р. до Договору кредитної лiнiї № 476/31/1 вiд 25.08.2011р.
стосовно встановлення Дiючого лiмiту кредитування у перiод з 01 жовтня 2013 р. по 31 жовтня 2013
р. (включно) в розмiрi 98 000 000,00 дол. США (дев’яносто вiсiм мiльйонiв доларiв 00 центiв США);
2) Додатковий договiр № 8 вiд 31.10.2013 р. до Договору кредитної лiнiї № 476/31/1 вiд 25.08.2011р. з
Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» стосовно встановлення
Дiючого лiмiту кредитування в перiодах та в розмiрах згiдно з новим графiком.
Рiшення прийнято простою бiльш нiж 50% голосiв вiд загальної кiлькостi.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1523/09
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

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)377-70-16

Факс

(044) 377-72-69

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "НДУ" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Правил
Центрального Депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
01.10.2013 за №2092. ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з ПАТ
"НДУ" договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Банк "КЛIРIНГОВИЙ ДIМ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м. Київ вул. Борисоглiбська, 5, лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263459
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

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)593-10-36

Факс

(044)593-10-31

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiної установи

Опис

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
договори про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 399339
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

044-4957474

Факс

044-4957473

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
договiр про надання послуг з перебування акцiй ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" у бiржовому списку фондової бiржи з можливiстю
переведення до бiржового реєстру.

Повне найменування юридичної особи або Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АМАЛЬТЕЯ"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25017527

Місцезнаходження

07300 Україна Київська - м. Вишгород вул. Шолуденка, 19

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 546345
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

01.06.2010

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з ПрАТ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ" договори зi страхування майна.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13934129

Місцезнаходження

36000 Україна Полтавська - м.Полтава вул. Пушкiна, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 569201
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

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(0532)503030

Факс

(0532)503030

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з ПрАТ "Страхова компанiя
"Саламандра-Україна" договори зi страхування майна.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторськопрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32346015
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Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Кудрявська,8-б, офiс 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1387
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська плата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.04.2003

Міжміський код та телефон

(044)2725321

Факс

(044)2725321

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено з ТОВ "Аудиторськоконсалтингова група "ЕКСПЕРТ" договiр на проведення аудиту.
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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

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

630/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA4000136626

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

35

27125280

949384800

100

06.08.2010

Опис

У звiтному перiодi торгiвля акцiями ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдбувалася:
- на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", цiна на акцiї коливалась вiд 7,52 до 14,7 грн. за акцiю;
- на ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", цiна на акцiї коливалась вiд 7,93 до 20,4 грн. за акцiю.
На кiнець звiтного перiоду акцiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" входили в бiржовi списки зазначених фондових бiрж в категорiї позалiстингових
цiнних паперiв.
Протягом 2013 року вiдбулись наступнi факти лiстингу/делiстингу акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
- на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" з 08.07.2013 р. акцiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" були переведенi з першого рiвня лiстингу до бiржового
списку позалiстингових цiнних паперiв.
Других фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2013 року не було.
На кiнець звiтного перiоду капiталiзацiя ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» склала 357 391 839 грн., на початок звiтного перiоду вона становила 351
950 508 грн.
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XI. Опис бізнесу
Строк iснування Товариства 18 рокiв, Товариство створено на невизначений строк.
Будiвництво Горлiвського Азотно-тукового заводу поклало початок використання коксового газу
для отримання синтетичного амiаку шляхом глибокого охолодження. 23 квiтня 1933 року введено
в дiю цех синтезу амiаку.
У 1933 роцi також введенi в експлуатацiю цехи з виробництва сульфату амонiю, слабкої азотної
кислоти, лускатої амiачної селiтри, концентрованої азотної кислоти.
У 1934 роцi закiнчено будiвництво першої черги АТЗ. Друга черга заводу увiйшла в експлуатацiю
в 1937 роцi повнiстю на вiтчизняному обладнаннi.
До кiнця 1940 року потужнiсть заводу була збiльшена в два з половиною рази, досягнута
максимальна продуктивнiсть по амiаку, слабкої азотної кислоти та мiнеральних добрив.
Велика Вiтчизняна вiйна 1941-1945 рокiв стала важким випробуванням. У жовтнi 1941 року
закiнчилася евакуацiя АТЗ на хiмiчнi пiдприємства Радянського Союзу (Кемерово, Березники,
Чирчик, Губаха).
На початку вiйни багато працiвникiв АТЗ були мобiлiзованi на фронт. Вони героїчно захищали
нашу Батькiвщину. В окупованiй фашистами Горлiвцi дiяла одна з найсильнiших в областi
пiдпiльна група, завдяки якiй пустити Азотно-туковий завод окупантам не вдалося.
7 вересня 1943 року частини Радянської Армiї звiльнили Горлiвки вiд ворога. АТЗ був
зруйнований. У рекордно короткi термiни завод вiдновили завдяки героїзму i самовiдданостi
горлiвських хiмiкiв.
18 квiтня 1944 року на АТЗ вiдновлено випуск кисню, а 2 листопада отриманий амiак.
1 березня 1945 року Горлiвський Азотно-туковий завод почав випуск амiачної селiтри - першої
продукцiї майбутнiх мирних днiв.
За високi виробничi показники в роки вiйни 876 трудящих АТЗ нагородженi медаллю «За
доблесну працю у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi».
На довоєннi потужностi з випуску амiаку Азотно-туковий завод вийшов до кiнця 1948 року, а
перевищив цi показники в 1952 роцi.
У сiчнi 1952 року вперше в СРСР отримано етилбензол.
18 квiтня 1944 року на АТЗ вiдновлено випуск кисню, а 2 листопада отриманий амiак.
У 1960 роцi здано в експлуатацiю вiддiлення водостiйкої амiачної селiтри потужнiстю 40 тисяч
тонн в рiк.
Вперше в країнi на АТЗ:
- освоєно виробництво суспензiйного полiстиролу (липень 1962 року),
- здано в експлуатацiю цех стиролу (травень 1963 року),
- освоєно виробництво блочного полiстиролу (грудень 1963 року).
У 1963 роцi завершена реконструкцiя амiачного виробництва з перевищенням початкової
проектної потужностi амiаку на 7 тисяч тонн в рiк.
У листопадi 1965 року введено в експлуатацiю цех полiстиролу, що спiнюється.
4 травня 1966 року Горлiвський АТЗ за дострокове виконання завдань по випуску мiнеральних
добрив, освоєння великотоннажного виробництва пластичних мас, впровадження нової технiки i
передової технологiї Указом Президiї Верховної Ради СРСР нагороджений Орденом Трудового
Червоного Прапора.
25 травня 1966 року наказом Мiнiстра хiмiчної промисловостi УРСР Горлiвський АТЗ
перетворений в хiмiчний комбiнат.
У сiчнi 1967 року освоєно крупнотоннажное виробництво медичної закису азоту. Пущенi другi
черги цехiв гранульованої амiачної селiтри i слабкої азотної кислоти.
У сiчнi 1968 року прийнято в експлуатацiю цех з виробництва амiаку.
У груднi 1968 року введено в дiю цех з виробництва водостiйкої амiачної селiтри.
У 1971 роцi введено в експлуатацiю цех етилбензолу.
У 1974 роцi Горлiвський хiмiчний комбiнат випускає 30 видiв продукцiї, яка вiдправляється в
НДР, Угорщину, Iрак, Польщу, Югославiю, Чехословаччину та iншi країни.
У липнi 1975 року Рада Мiнiстрiв УРСР прийняла рiшення про будiвництво на пiдприємствi на
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компенсацiйнiй основi виробництва амiаку з природного газу та карбамiду.
У червнi 1976 року введено в експлуатацiю виробництво сiрчаної кислоти контактним способом з
використанням природної сiрки в якостi сировини.
У сiчнi 1979 року введено в експлуатацiю перший агрегат виробництва амiаку потужнiстю 450
тисяч тонн в рiк. У травнi 1979 року пущений другий агрегат з такою ж потужнiстю.
В кiнцi грудня 1979 року введено в експлуатацiю виробництво карбамiду.
У жовтнi 1980 року на новому агрегатi першу продукцiю отримав цех з виробництва слабкої
азотної кислоти № 5-Д.
У груднi 1981 року освоєна проектна потужнiсть цеху карбамiду.
3 липня 1982 року змiна Iгоря Демиденко цеху №1-«Б» Об'єднаного амiачного заводу випустила
мiльйонну тонну амiаку.
В груднi 1984 року пiдписано акт державної комiсiї про приймання агрегату амiаку АМ-76 (цех
№1).
У 1985 роцi введено в експлуатацiю цех з виробництва концентрованої азотної кислоти №6.
28 червня 1988 року вiдбулося засiдання держкомiсiї з приймання в експлуатацiю цехи нiтритнiтратних солей.
30 грудня 1992 року вiдбулося засiдання ради пiдприємства, на якому розглядалося питання
переходу об'єднання на оренду.
18 липня 1993 року цех карбамiд-2 Об'єднаного заводу карбамiду отримав першу продукцiю.
1 вересня 1994 року зареєстровано акцiонерне товариство «Концерн Стирол».
26 серпня 1995 року введено в дiю виробництво карбамiдо-амiачних сумiшей (КАС).
10 жовтня 1995 року зареєстровано Статут Вiдкритого акцiонерного товариства «Концерн
Стирол».
У 2001 роцi «Стирол» повнiстю перейшов на безстiчнi технологiї.
У 2002-2003 рр. спiльно з американською фiрмою «PSTI» було реконструйовано виробництво
полiстиролу, що спiнюється. Результатом стало збiльшення потужностi до 50 000 тонн в рiк i
полiпшення якостi продукцiї, що дозволило розширити ринок збуту.
У 2007 роцi була активiзована реалiзацiя проектiв виробництва гранульованого карбамiду i
нарощування потужностi виробництва на дiлянцi Карбамiд-2 до 2000 тонн на добу.
У 2008 роцi на заводi, що виробляє приллированную амiачну селiтру, освоєно випуск продукцiї з
використанням магнезiальнiй добавки. Проектна потужнiсть установки - 710 тис. тонн в рiк.
У 2010 роцi власником активiв концерну став український бiзнесмен Дмитро Фiрташ. Фiнансова
пiдтримка i увага до потреб пiдприємства i його колективу допомогли подолати наслiдки кризи
2008-2010 рр.
В процедурах злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу, банкротства, купiвлi чи продажу
понад 10% вартостi авктивi (у тому числi частки (акцiй, паю) у статутному капiталi iншої
юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю Товариство не перебувало i у 2014 роцi не
планує перебувати.
Органiзацiйна структура Товариства:
Служба Технiчного директора.
Функцiональне призначення:
Визначення перспектив розвитку пiдприємства у вiдповiдностi з маркетинговою ситуацiєю.
Розробка короткострокової стратегiї маркетингу на основi аналiзу платоспроможного попиту,
ємностi та кон'юнктури ринку, прогнозу технiчного рiвня, якостi продукцiї i її
конкурентоспроможностi на вiтчизняному i зарубiжному ринках.
Розробка рекомендацiй по формуванню виробничих потужностей i плану виробництва.
Забезпечення випуску продукцiї, яка вiдповiдає вимогам свiтового ринку з дотриманням правил i
норм природоохоронної дiяльностi, охорони працi та пожежної безпеки виробництва.
Забезпечення ефективностi проектних рiшень, своєчасної та якiсної пiдготовки виробництв,
технiчної експлуатацiї, ремонту i модернiзацiї устаткування, досягнення високого рiвня якостi
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продукцiї в процесi виробництва.
Забезпечення своєчасного отримання необхiдної планової документацiї для здiйснення
оперативного контролю за ходом виробництва.
Виявлення нових технологiй i передового зарубiжного досвiду.
Розробка прогнозiв кон'юнктури ринку, платоспроможного попиту, перспектив розвитку
пiдприємства, цiн i номенклатури продукцiї, запланованої до постановки на виробництво.
Здiйснення технiчного керiвництва по органiзацiї технiчного нагляду за безпечною експлуатацiєю
обладнання, технiчного огляду посудин, що працюють пiд тиском, котлiв, трубопроводiв пари та
гарячої води, трубопроводiв для горючих, токсичних i зрiджених газiв, технологiчних
трубопроводiв, вантажопiдiймальних кранiв i лiфтiв, зареєстрованих в органах
Держнаглядохоронпрацi.
Забезпечення та впровадження заходiв по забезпеченню пожежної безпеки виробництва.
Здiйснення контролю за будiвництвом та реконструкцiєю об'єктiв концерну, своєчасного
забезпечення заводiв, цехiв технологiчною сировиною, матерiалами, будiвельними матерiалами,
нормативними документами з будiвництва та реконструкцiї.
Органiзацiя на пiдприємствi виконання законодавчих i правових актiв у галузi стандартизацiї та
сертифiкацiї, обов'язковiй сертифiкацiї ввезеного сировини, матерiалiв та обладнання.
Департамент з охорони працi, виробничої та технiчної безпеки.
Функцiональне призначення:
Забезпечення та впровадження заходiв по забезпеченню пожежної безпеки виробництва.
Виконання правових органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, соцiально-економiчних,
лiкувально - профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i аварiй в процесi працi.
Здiйснення контролю за станом навколишнього середовища та дотриманням вимог
природоохоронного законодавства.
Органiзацiя роботи по зменшенню i запобiганню потрапляння забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря, в природнi водойми, зниженню утворення i розмiщення вiдходiв, скороченню
водоспоживання та водовiдведення, рацiональному використаннi природних ресурсiв,
вiдновленню порушених земель.
Служба директора з iнформацiйних технологiй.
Функцiональне призначення:
Забезпечення процесiв створення, впровадження та експлуатацiї програмного забезпечення.
Органiзацiя i контроль якiсного i своєчасного виконання ремонтних робiт засобiв зв'язку i
комп'ютерної технiки з дотриманням всiх правил технiки безпеки i в суворiй вiдповiдностi з
проектами. Впровадження засобiв мережевого захисту в архiтектуру безпеки iнформацiйної
мережi.
Органiзовує координацiю робiт з впровадження IТ-проектiв на пiдприємствi. Управляє процесами
створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, проводить оцiнку
трудовитрат.
Бере участь у процесах систематизацiї i класифiкацiї iнформацiйних об'єктiв, визначає пiдходи,
концепцiю та архiтектуру iнформацiйних пiдсистем облiку господарської дiяльностi пiдприємства.
Розробка i впровадження стандартiв в областi IТ. Розробка користувальницьких iнструкцiй i
технiчної документацiї по реалiзованим проектам. Забезпечення пiдтримки користувачiв.
Обслуговування, розвиток та iнформацiйне забезпечення пiдприємства засобами обчислювальної
технiки, комунiкацiй та зв'язку для механiзованого та автоматизованого оброблення iнформацiї,
рiшення iнженерних, економiчних завдань.
Забезпечує контроль за функцiонуванням обладнання та iнформацiйних систем пiдприємства,
додержанням графiкiв i регламентiв рiшення задач i виконанням робiт в установленi термiни,
якiстю виконання робiт.
Забезпечує технiчне обслуговування обчислювальних, апаратних засобiв локальних
обчислювальних мереж i комунiкацiйного устаткування, супроводження системного програмного
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забезпечення обчислювальних засобiв, iнструментальних i прикладних програмних засобiв.
Служба директора з економiки та фiнансiв.
Функцiональне призначення:
Проводить роботу з органiзацiї фiнансової дiяльностi концерну, спрямованої на забезпечення
фiнансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження i ефективностi використання
основних фондiв i оборотних засобiв, трудових i фiнансових ресурсiв концерну, своєчасностi
платежiв по зобов'язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банкiв, проведення
банкiвських операцiй, в т.ч. валютних.
Служба директора з транспорту.
Функцiональне призначення:
Керiвництво роботами щодо виконання плану перевезень вiдповiдно до затвердженої виробничої
програми, а також здiйснення контролю по рацiональному використанню рухомого складу,
вантажно-розвантажувальних засобiв, легкового автотранспорту, що перебуває на балансi
пiдприємства.
Планування роботи i забезпечення пiдроздiлiв рухомим складом, вантажно-розвантажувальних
засобiв, необхiдних для виконання планiв виробництва i своєчасної реалiзацiї продукцiї.
Органiзацiя експлуатацiї рухомого складу, автотранспорту, авто-i електронавантажувачiв,
вантажно-розвантажувальних засобiв i кранового господарства з дотриманням екологiчних норм.
Органiзацiя вiдвантаження готової продукцiї у вiдповiдностi з планом поставок.
Керiвництво розробкою поточних i перспективних планiв залiзничних перевезень, планування
робiт по централiзованiй доставцi вантажiв структурним пiдроздiлам пiдприємства.
Контроль за забезпеченням економного витрачання палива, паливно-мастильних матерiалiв i
дотримання встановлених норм їх витрачання.
Контроль за забезпеченням правил дорожнього руху на територiї концерну водiями транспортних
засобiв та пiшоходами, установкою знакiв безпечного руху.
Департамент кадрової полiтики.
Функцiональне призначення:
Координацiя роботи структурних пiдроздiлiв пiдприємства щодо переходу вiд кiлькостi працi до
його якостi, виявлення слабких мiсць, пов'язаних з органiзацiєю працi, пошук резервiв
виробництва на всiх його рiвнях.
Дотримання штатно-кошторисної дисциплiни.
Контроль за виконанням робiт по вдосконаленню органiзацiї працi.
Вивчення стану органiзацiї працi, розробка i впровадження заходiв щодо їх удосконалення з
метою пiдвищення продуктивностi працi i ефективностi виробництва.
Розробка стратегiчних планiв комплектування пiдприємства науковими та iнженерно-технiчними
кадрами на основi прийнятих програм перспективного розвитку концерну.
Розробка стратегiчних напрямкiв, форм i шляхiв пошуку необхiдного для концерну кадрового
потенцiалу.
Департамент з соцiальних питань.
Функцiональне призначення:
Органiзацiя якiсної та ефективної роботи музею та виставкового залу.
Проведення органiзацiйно-масової роботи серед гостей Товариства.
Виконання повного комплексу представницьких i протокольних заходiв. Розробка пропозицiй до
перспективних i поточних планiв соцiального розвитку концерну.
Розробка заходiв щодо покращення санiтарно-побутового i медичного обслуговування,
громадського харчування, ремонту та благоустрою побутових примiщень. Органiзацiя робiт з
благоустрою, озеленення та прибирання територiї.
Органiзацiя повноцiнного вiдпочинку, своєчасного, якiсного оздоровлення та профiлактичного
лiкування трудящих концерну. Органiзацiя благодiйної дiяльностi концерну.
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Служба комерцiйного директора.
Функцiональне призначення:
Здiйснення експортних та iмпортних операцiй, якi забезпечують отримання доходу при найбiльш
вигiдних для пiдприємства умовах купiвлi-продажу.
Забезпечення правового захисту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства.
Розвиток експорту товарiв i послуг, розширення його номенклатури, пiдвищення якостi i
конкурентоспроможностi товарiв.
Забезпечення своєчасного постачання споживачам продукцiї у вiдповiдностi з укладеними
договорами.
Прогнозування маркетингової ситуацiї, починаючи вiд платоспроможностi споживачiв,
закiнчуючи власними можливостями пiдприємства.
Формування попиту i стимулювання збуту продукцiї Товариства.
Служба директора з матерiально-технiчного постачання.
Функцiональне призначення:
Органiзовує забезпечення пiдприємства всiма необхiдними для його виробничої дiяльностi
матерiальними ресурсами (сировиною, матерiалами, паливом, обладнанням, комплектуючими
виробами, iнструментом, запасними частинами, хоз.инвентарем та iним).
Юридичний департамент.
Функцiональне призначення:
Забезпечує дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства i захист його правових iнтересiв.
Здiйснює контроль за вiдповiднiстю вимогам законодавства проектiв наказiв, iнструкцiй,
положень та iнших актiв правового характеру, якi готуються на пiдприємствi, а також у разi
потреби бере участь у пiдготовцi цих документiв. Вживає заходiв замiни або вiдмiни правових
актiв, виданих з порушенням чинного законодавства. Забезпечує методичне керiвництво правовою
роботою на пiдприємствi, надання правової допомоги структурним пiдроздiлам у претензiйнiй
роботi, пiдготування i передавання необхiдних матерiалiв до судових та арбiтражних органiв.
Структурнi змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства, основних структурних пiдроздiлах
емiтента та їх функцiональне призначення, протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.
Змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2013 рiк:
1. Створено службу Помiчника Голови Правлiння. Функцiональне призначення: органiзацiя
дiяльностi апарату управлiння, що охоплює питання оперативної i якiсної пiдготовки i виконання
документiв, ведення дiловодства згiдно з дiючими правилами та iнструкцiями; виконання повного
комплексу представницьких i протокольних заходiв;органiзацiя якiсної та ефективної роботи
музею та виставкового залу.
2. Перейменовано:
- фiнансового директора в директора з економiки та фiнансiв;
- директора з загальних та соцiальних питань в директора департамента з соцiальних питань;
- департамент з охорони працi, виробничої та екологiчної безпеки в департамент з охорони працi;
- директора з матерiально-технiчного забезпечення в директора з матерiально-технiчного
постачання;
- директора з iнформацiйних технологiй в директора департамента з iнформацiйних технологiй;
- директора з безпеки в директора з режиму та безпеки.
3. Департамент аналiзу, планування i тендерних процедур перейменовано в управлiння закупiвель
робiт / послуг та введено в службу директора з матерiально-технiчного постачання.
Згiдно зареєстрованої редакцiї Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" зареєстрованої 16 квiтня 2013
року в Товариствi утворено наступнi органи:
1. Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган.
2. Наглядова рада – орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
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визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлен в кiлькостi 8 осiб, якi обираються
строком на 3 (три) роки.
3. Правлiння – колегiальний виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства. Кiлькiсний склад Правлiння Товариства встановлен в кiлькостi 8 осiб, якi обираються
строком на 1 (один) рiк.
4. Ревiзiйна комiсiя - орган контролю Товариства, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства встановлен
в кiлькостi 3 осiб, якi обираються строком на 3 (три) роки.
Вiдокремленi пiдроздiли Товариства:
САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН
СТИРОЛ"
Адреса: 84601, Донецька область, мiсто Горлiвка, Центрально-мiський район, вулиця
Безпощадного, будинок 49
Дата i країна реєстрацiї: 28.12.1994р., Україна.
Основною задачею санаторiю-профiлакторiю є пiдтримка i змiцнення здоров'я робiтникiв
Товариства, якi за медичними показниками потребують в санаторно-курортному i
профiлактичному лiкуваннi захворювань, пов’язаних з факторами виробничого середовища й
умовами працi.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ" У
МIСТI КИЇВ
Адреса: 01601, мiсто Київ, Печерський район, вулиця Мечнiкова, будинок 2
Дата i країна реєстрацiї: 28.12.2011р., Україна.
Цiлями створення та дiяльностi Представництва є здiйснення представницьких функцiй i захист
iнтересiв Товариства у його взаємовiдносинах з третiми особами, в тому числi, але не виключно в
органах державної влади та управлiння, органах мiсцевого самоврядування, iнших суб’єктах при
здiйсненнi ними владних управлiнських функцiй, органах нотарiату, в органах державної
виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усiх судах загальної юрисдикцiї України
та перед iншими особами.
Дочiрнi пiдприємства Товариства:
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР"
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства: ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО
Адреса: 84646, Донецька область, мiсто Горлiвка, Центрально-мiський район, бульвар Димитрова,
74
Дата i країна реєстрацiї: 19.08.1998р., Україна.
Вид економiчної дiльностi - 90.04 Функцiонування театральних i концертних залiв.
Метою дiяльностi пiдприємства є задоволення потреб фiзичних i юридичних осiб у рiзних видах
продукцiї, товарiв, робiт, послуг, з метою реалiзацiї виробничо-економiчних, соцiальнокультурних iнтересiв i науково-технiчних програм Засновника Пiдприємства.
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР"
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не володiє часткою у
статутному капiталi Товариства.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв в 2013 роцi склала 4 330 осiб.
Кiлькiсть працiвникiв Товариства на 31.12.2013 р. склала 4 380 осiб.
Кiлькiсть працiвникiв у вiдокремлених пiдроздiлах - 38 осiб.
За основним мiсцем роботи працюють - 4 380 осiб, за сумiсництвом - 30 особи, на умовах
неповного робочого часу - не має.
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Протягом 2013 року не вiдбулось суттєвої змiни чисельностi працiвникiв Товариства.
Фонд оплати Товариства за 2013 рiк склав - 265 417,3 тис.грн. (за 2012 рiк - 222 557,4 тис.грн.).
В першу чергу слiд вiдзначити, що керiвництво пiдприємства вважає, що своїми досягненнями
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" зобов'язаний саме своїм працiвникам - професiоналам, саме їх
цiнують найбiльше.
Головний принцип кадрової полiтики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну
справу повиннi достойно оцiнюватись.
Випускники вищих навчальних закладiв, професiйно-технiчних училищ спiвробiтники
пiдприємства охоплюють турботою та увагою. З найбiльш перспективними працiвниками
середньої та нижчої ланки, що випробовуються на рiзних дiльницях роботи здiйснюється ротацiя,
згiдно iз їхнiм потенцiалом. А тi з них, хто володiє потенцiалом лiдера, цiлеспрямовано готуються
на пiдвищення у рамках програми "кадровий резерв".
I, звичайно фiрма не забуває ветеранiв, якi багато рокiв тому створювали основу майбутнього
пiдприємства.
В областi управлiння персоналом ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вирiшує наступнi завдання:
- створення робочої обстановки, яка базується на принципах вiдкритостi та взаємної поваг i сприяє
розкриттю здiбностей кожного працiвника;
- розвиток системи мотивацiї персоналу, яка дозволяє кожному працiвниковi розраховувати на
кар'єрне зростання i винагороду, яка вiдповiдає професiйному рiвню i особистому внеску у справу
компанiї;
- соцiальний захист спiвробiтникiв;
- надання спiвробiтникам можливостi навчання та пiдвищення квалiфiкацiї;
- розробка стратегiчних планiв комплектацiї пiдприємства науковими та iнженерно-технiчними
кадрами на основi прийнятих програм перспективного розвитку пiдприємства;
- розробка стратегiчних напрямкiв, форм i шляхiв пошуку необхiдного для пiдприємства
кадрового потенцiалу;
- органiзацiя виїзних комiсiй для пiдбору i залучення на роботу у ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
фахiвцiв iз числа кращих випускникiв вищих навчальних закладiв та аспiрантур;
- проведення соцiологiчних та психофiзичних дослiджень у структурних пiдроздiлах пiдприємства
для розробки i реалiзацiї програм iз вдосконалення управлiння розвитком трудових колективiв,
покращення морально - психологiчного клiмату, стабiлiзацiя трудових колективiв, змiцнення
виробничої дисциплiни, створення найбiльш сприятливих умов працi, якi сприяють пiдвищенню
його продуктивностi на основi використання кращих вiтчизняних i свiтових досягнень;
- розробка та вдосконалення заходiв щодо вдосконалення кадрового менеджменту у ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" на основi використання кращих свiтових науково-практичних досягнень.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не є учасником будь-яких об'єднань пiдприємств.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2013 року не здiйснювало спiльну дiяльнiсть з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом 2013 року не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» здiйснюється
вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та iнструкцiї про його
застосування, затверджених наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999 № 291 та iнших нормативних
документiв. У 2013 роцi облiкова полiтика товариства була визначена наказом "Про облiкову
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полiтику ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 30.04.2011 р. № 1317. На пiдприємствi, для ведення
бухгалтерського облiку, використовується бухгалтерська програма 1С: Пiдприємство 7.7.
(модифiкацiя i супровод комп’ютерної програми здiйснюється спецiалiстами ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ») iз застосуванням журнально-ордерної форми облiку. Первиннi облiковi документи у
2013 роцi складались на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. Також
застосовуються форми первинних документiв, затвердженi внутрiшнiми розпорядчими
документами.
Товариство склало рiчну фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк за вимогами МСФЗ. Пiдставою для
бухгалтерського облiку господарських операцiй у Товариствi є первиннi документи, якi фiксують
факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складаються пiд час здiйснення
господарської операцiї, а якщо це неможливо,- безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю i
впорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi
документи. Первиннi i зведенi облiковi документи складаються на паперових або машинних
носiях. Iнформацiя, яка мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується
на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного i аналiтичного облiку шляхом
подвiйного запису їх на взаємозв'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй
валютi вiдображуються також у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо.
Господарськi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому їх
було здiйснено.
Первинна оцiнка основних засобiв базується на їх собiвартостi. Собiвартiсть об'єкту основних
засобiв визначається згiдно з пп. 16-17 МСБО 16 "Основнi засоби". ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
застосовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю (метод собiвартостi).
Товариство визнає об’єктами основних засобiв матерiальнi об’єкти, що їх утримують для
використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або
для адмiнiстративних цiлей та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного
перiоду. Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об’єкти основних
засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення
корисностi. Збiльшення балансової вартостi, що виникне внаслiдок переоцiнки, вiдображається в
складi власного капiталу. Порогом суттєвостi для здiйснення дооцiнки або зменшення корисностi
об’єктiв облiку є величина, яка дорiвнює 10% вiдхилення балансової вартостi об’єктiв
необоротних активiв вiд їхньої справедливої вартостi. Об’єкт основних засобiв знiмається з облiку
пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або
вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що виникають у зв’язку зi зняттям активу з облiку
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою
вартiстю) включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з
облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос списуються з
балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття,
включаються до звiту про сукупнi доходи. Залишкова вартiсть, строки корисного використання i
методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при
необхiдностi, коригуються.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється згiдно з пп. 43-49 МСБО 16 "Основнi засоби". Кожен
об'єкт основних засобiв амортизується окремо. Сума амортизацiйних вiдрахувань за кожен перiод
признається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя основних засобiв нараховується за
прямолiнiйним методом на основi iндивiдуально встановлених очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв
Товариством вiдносяться необоротнi активи, вартiсть яких не перевищує 2 500,00грн.
Прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв полягає в нарахуваннi постiйної суми
амортизацiї впродовж термiну корисного використання активу. Нарахування амортизацiї
починається з дати введення об'єкта в эксплуатацiю. Амортизацiя на землю не нараховується.
Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання.
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на
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щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в
прибутку чи збитку, коли вони понесенi. У балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв
визнаються такi подальшi витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу. Витрати на
капiтальний ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi об'єкта
основних засобiв при умовi, що очiкується додаткове надходження майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити.
Товариство визнає об’єктами нематерiальнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть
бути iдентифiкованi.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб’єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або
разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд
того, чи має Товариство намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони
бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля
вирахування торгiвельних та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.
Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи
мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується
виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
МСБО (IAS)36 "Зменшення корисностi активiв" вимагає вiд пiдприємства проводити аналiз
вартостi основних засобiв стосовно зменшення їх корисностi щоразу, коли подiї чи змiна обставин
вказують, що залишкова вартiсть активу може бути не вiдшкодована. У випадку, коли залишкова
вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, у звiтi про прибутки та збитки
визнається збиток вiд зменшення корисностi. При цьому вiдшкодовувана вартiсть активу дорiвнює
бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi реалiзацiї або вартостi використання. Чиста цiна реалiзацiї - це
кошти, що можуть бути отриманi вiд реалiзацiї активу на комерцiйних засадах, в той час як
вартiсть використання являє собою теперiшню вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
що будуть отриманi в результатi подальшого використання активу та його лiквiдацiї пiсля
завершення строку експлуатацiї. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для кожного
активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi кошти. Ранiше визнанi втрати
вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що використовувалися для
визначення вартостi вiдновлення. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя
основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової
вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Потенцiйного збитку вiд зменшення корисностi активiв, пiдприємство не визначило, i тому не
оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування.
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання.
Облiк запасiв пiдприємство здiйснює згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Одиницею облiку
запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. Запаси оцiнюються за найменшою
з двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. Чиста цiна реалiзацiї - це розрахункова
продажна цiна в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення
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виробництва та розрахункових витрат, якi необхiдно понести для реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв
включає витрати на придбання, витрати на транспортування та зберiгання та iншi витрати, що
забезпечують поточне мiсцезнаходження i стан запасiв. При вибуттi у виробництво або iншому
вибуттi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» оцiнює запаси з використанням методу середньозваженої
вартостi. Оцiнка готової продукцiї та незавершеного виробництва проводиться за методом
середньозваженої вартостi. Сума вартостi списання запасiв визнається в якостi витрат та
вiдноситься до витрат по собiвартостi. Запаси, що використовуються для створення необоротних
активiв, включаються в їх балансову вартiсть i визнаються витратами у складi амортизацiйних
вiдрахувань протягом термiну корисного використання цих активiв. Товариство не створює
резерви на знецiнення запасiв.
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: фiнансовий актив,
доступний для продажу - акцiї з вiдсотком володiння до 20%; - iнвестицiї, утримуванi до
погашення - облiгацiї та векселя; дебiторська заборгованiсть; фiнансовi зобов'язання, оцiненi за
амортизованою вартiстю - кредити банкiв, довгострокова заборгованiсть. Пiд час первiсного
визнання фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при
виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi
ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких
використовуються тiльки наявнi ринковi данi, iнструмент. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також активи, утримуванi до погашення,
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть розраховується з
використанням методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за
винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань
розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором по поточнiй
ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi
iнструменти товариства представленi дебiторською i кредиторською заборгованiстю по основнiй
дiяльностi. Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових
iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом). Товариство
видiляє короткострокову (до 1 року) i довгострокову (довше 1 року) дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, в розмiрi якої очiкується отримання
компенсацiї за проданий товар та наданi послуги за вирахуванням суми сумнiвної заборгованостi.
Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у
повному обсязi перестає бути ймовiрним. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли
про неї стає вiдомо. Створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється пiсля тестування
заборгованостi на ознаки сумнiвностi. Ознаками сумнiвностi заборгованостi є наступнi критерiї:
1) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до
звiтної дати (якщо в договорi не зазначено термiн її погашення) минуло 36 мiсяцiв;
2) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до
звiтної дати пройшло 18 мiсяцiв та iснують обґрунтованi сумнiви в її погашеннi, наприклад:
- Пiдприємство не включено до перелiку кредиторiв боржника, щодо якого господарським судом
прийнято постанову про визнання банкрутом i вiдкрито лiквiдацiйну процедуру;
- Наявнiсть рiшення господарського суду про вiдмову в стягненнi заборгованостi з боржника;
- Наявнiсть пiдтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, якi
унеможливлюють виконання своїх зобов’язань боржником
- Iншi обґрунтованi обставини.
Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов'язання. Довгостроковi
зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за вирахуванням витрат на
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залучення таких активiв.
В складi довгострокових зобов’язань також облiковуються визнанi вiдстроченi податковi
зобов’язання, розрахованi вiдповiдним чином.
Товариство класифiкує зобов’язання як поточне, якщо:
а) сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу, яким для
Товариства є 1 календарний рiк або дванадцять мiсяцiв;
б) вiн утримує це зобов’язання в основному з метою продажу;
в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) вiн не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Умови зобов’язання, якi можуть, за вибором
контрагента, привести до його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не впливають
на класифiкацiю.
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi
буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму
зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю,
виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних
зобов'язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у
забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки
щорiчно у складi доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного
процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок
дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за
винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та
премiї;
б) одноразовi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за шкiдливiсть або
оплачувану академiчну вiдпустку, премiї за результатами дiяльностi за рiк та премiї за особливi
досягнення;
г) виплати при звiльненнi.
Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам як забезпечення
вiдпусток пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати
вiдпускних. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли
iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод
пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд за вирахуванням вiдповiдних
податкiв визнається в перiодi, коли покупцю були вiдвантаженi товари чи наданi послуги. Дохiд
вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Пiдприємство отримує доходи вiд основного та iнших видiв дiяльностi. До складу доходiв, що
пов'язанi з основним видом дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї продукцiї. До складу
доходiв, що отриманi вiд iнших видiв дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї запасiв та вiд
надання робiт (послуг) структурними пiдроздiлами пiдприємства.
Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходiв
або здiйснення витрат. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж
перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Протягом 2013 року ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" здiйснювало виробничу дiяльнiсть на власних
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виробничих фондах, якi розташованi у мiстi Горлiвцi, та виробляло мiнеральнi добрива (амiак,
карбамiд), а також полiстироли рiзних видiв i марок, кислоту сiрчану, нiтрит та нiтрат натрiю
Основним видом товарної продукцiї, що вироблялась на виробничих потужностях ВАТ "
КОНЦЕРН СТИРОЛ " протягом 2013 року є мiнеральнi азотнi добрива (амiак, карбамiд, аамiачна
селiтра), частка яких у загальному обсягу виробленої товарної продукцiї (робiт, послуг) у дiючих
цiнах пiдприємства становить 86,1%.
Особливiсть цiєї продукцiї визначається її якiстю.
Амiак (хiмiчна формула NH3) виробляється з якiсними характеристиками згiдно ГОСТ 6221-90.
Карбамiд (хiмiчна формула (NH2)2CO2, змiст азоту 46%, ) з якiсними характеристиками згiдно
ГОСТ 2081-92.
Амiачна селiтра (хiмiчна формула NH4NO3, змiст азоту бiля 34%) з якiсними характеристиками
згiдно ГОСТ 2-85.
Обсяги реалiзацiї за 2013 рiк основних видiв продукцiї:
Амiак 336 999,1 тн 1 376 477,8 тис.грн. 31,6 % до всiєї реалiзованої продукцiї
Карбамiд 580 815,2 тн 1 636 948,4 тис.грн. 37,5 % до всiєї реалiзованої продукцiї
Амiачна селiтра 347 580,9 тн 786 519,2 тис.грн. 18,0 % до всiєї реалiзованої продукцiї
Обсяги виробництва за 2013 рiк основних видiв продукцiї:
Амiак 305 307,8 тн, 1 213 560,6 тис.грн., 30,8% до всiєї виробленої продукцiї
Карбамiд 540 129,4 тн, 1 444 520,0 тис.грн., 36,7% до всiєї виробленої продукцiї
Амiачна селiтра 329 564,4 тн 733 672,1 тис.грн. 18,6 % до всiєї виробленої продукцiї
Середнi цiни реалiзацiї:
Амiак 4 085 грн.
Карбамiд 2 818 грн.
Амiачна селiтра 2 263 грн.
Загальна сума експорту за 2013 рiк – 3 420 846,2 тис.грн., що становить 78,5% вiд загального
обсягу продажу.
Новi види продукцiї не пропонувались Товариством на ринку у звiтному перiодi.
Мiнеральнi азотнi добрива та амiак власного виробництва ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" в
основному продає на експорт (частка реалiзацiї мiнеральних добрив та амiаку на експорт в
загальному об'ємi реалiзацiї склала у 2010 роцi 85,7%) через порти України амiак (порт
"Пiвденний", ПАТ "Одеський припортовий завод"), карбамiд (порти "Пiвденний", Миколаїв) на
умовах FOB - назва порту. Транспортування вiдбувається наступним чином: амiак - через
амiакопровод Тол'ятi-Горлiвка-Одеса; карбамiд та амiачна селiтра власним залiзничним
транспортом.
Основними клiєнтами при продажi мiнеральних добрив на експорт є трейдери, якi дiють на
мiжнародному ринку мiнеральних добрив i беруть на себе риски по транспортуванню продуктiв
морем до кiнцевої країни споживача.
Основними ризиками в дiяльностi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"" є зростання цiн на сировину,
енергоносiї, вартостi послуг на перевезення вантажiв. Крiм того, товариство має полiтичнi та
макроекономiчнi ризики: високе податкове навантаження, зниження темпiв економiчного
розвитку пiд впливом економiчної та фiнансової кризи в Українi та у свiтi, надмiрне виробництво
продукцiї конкурентами.
Для зменшення ризикiв комерцiйна служба ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" постiйно веде пошук
постачальникiв сировини, товарiв, робiт, послуг для забезпечення оптимального балансу мiж
цiнами та якiстю поставленого товару (робiт, послуг), пошук платоспроможних споживачiв для
збiльшення реалiзацiї продукцiї. Товариством не плануються заходи щодо розширення
виробництва.
Метод продажу готової продукцiї - шляхом укладення договорiв та контрактiв на внутрiшньому та
зовнiшньому ринках України. Товариство має з основними споживачами довгостроковi договори
та контракти, якi дозволяли планувати роботу на майбутнє. Однак с початком економiчної та
фiнансової кризи в Українi та у свiтi прогнозувати дiяльнiсть та очiкувати запланованi результати
в майбутньому дуже складно.
Основними конкурентами ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" по виробництву азотних мiнеральних
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добрив в Українi є:
- ПАТ "Одеський припортовий завод";
- ПАТ "Днiпроазот"
Продукцiя ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" сертифiкована i вiдповiдає iснуючим українським
системам стандартизацiї. При кожному вiдвантаженнi споживачам готової продукцiї вiддiлом
технiчного контролю ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" видається сертифiкат якостi на вiдвантаженнi
мiнеральнi добрива та iншу продукцiю, яка виробляється пiдприємством.
Хоча загальне споживання мiнеральних добрив на внутрiшньому ринку зростає, експортна
орiєнтацiя пiдприємств, що спецiалiзуються на виробництвi мiнеральних добрив залишається
головним фактором збереження стабiльних обсягiв виробництва. Найбiльш перспективними
ринками збуту продукцiї товариства є країни, якi знаходяться у безпосередньому сусiдствi з
Україною, що забезпечує мiнiмальнi транспортнi витрати, - Центральна Європа, європейська
частина СНД, країни Балтiї, Туреччина, а також країни з великим обсягом споживання, а саме:
Бразилiя, Аргентина. Продукцiя Товариства реалiзується зi складiв Товариства споживачам
України через прямi продажi та через значних трейдерiв як в Українi так i при експортних
поставках.
План розвитку ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" передбачає: зростання обсягiв виробництва за рахунок
полiпшення органiзацiї виробництва, максимально використовувати виробничi потужностi.
Протягом 2013 року постачання сировини, якiсть якої вiдповiдала ГОСТам та ТУ, здiйснювалося в
повному обсязi. Основними джерелами сировини є промисловi пiдприємства України та країни
ближнього зарубiжжя. Головною технологiчною сировиною для товариства є природний газ
(хiмiчна формула CH4) якiй постачався на пiдприємство у 2013 роцi компанiю Osthem Holding
Limited, Кiпр за цiною 430,00 доларiв США за 1 тис.м3
За останнi 5 рокiв в Товариствi вiдбувався рух основнiх засобiв.
1. Введено в дiю основних засобiв:
2009 - 117 727 тис.грн.
2010 - 84 585 тис.грн.
2011 - 44 835 тис.грн.
2012 - 44 399 тис.грн.
2013 - 62 075 тис.грн.
2. Полiпшено основних засобiв:
2009 - 55 295 тис.грн.
2010 - 34 396 тис.грн.
2011 - 40 343 тис.грн.
2012 - 489 520 тис.грн.
2013 - 258 601 тис.грн.
3. Вибуло основних засобiв:
2009 - 23 339 тис.грн.
2010 - 126 506 тис.грн.
2011 - 11 929 тис.грн.
2012 - 27 706 тис.грн.
2013 - 28 825 тис.грн.
На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у продовж останнiх п'яти рокiв реалiзовувались наступнi
iнвестицiйнi проекти у рамках затверджених внутрiбудiвельних титульних списках:
2009 рiк
1. Збiльшення потужностi цеху з виробництва КФМТО - 46970 тис.грн.
2. Розширення виробництва вспiнюючого полiстиролу - 30842 тис.грн.
3. Розширення складу стиролу - 3423 тис.грн.
2010 рiк
1. Реконструкцiя заводу Карбамiд-2 з нарощуванням потужностi до 2 000 тн / добу з передачею
розчину карбамiду на грануляцiю заводу Карбамiд-1 - 10 151 тис.грн.
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2. Ковальсько-термiчна дiлянка в к.505 - 4 483 тис.грн.
2011 рiк
1. Прив'язка водоблоку продуктивнiстю 2 000 м3/год ВОЦ-12 - 1 262 тис.грн.
2. Реконструкцiя заводу Карбамiд-2 з нарощуванням потужностi до 2 000 тн / добу з передачею
розчину карбамiду на грануляцiю заводу Карбамiд-1 - 843 тис.грн.
2012 рiк
1. Прив'язка водоблоку продуктивнiстю 2 000 м3/год ВОЦ-12 - 3 151 тис.грн.
2. Комплекс з пакування амiачної селiтри в м'якi контейнери типу "бiг-бег" - 344 тис.грн.
2013 рiк
1. Комплекс з пакування амiачної селiтри в м'якi контейнери типу "бiг-бег" - 10 246 тис.грн.
2. Прив'язка водоблоку продуктивнiстю 2 000 м3/год ВОЦ-12 - 4 365 тис.грн.
Iнвестицiйнi проекти ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та придбання та полiпшення основних засобiв
фiнансувались за рахунок власних коштiв та залучених коштiв мiжнародних та українських
фiнансових установ.
У 2013 роцi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", ДП "КСКЦ" ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", вiдокремленi
пiдроздiли ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не укладали протягом 2013 року правочини з власниками
iстотної участi, членами Наглядової ради, членами Правлiння, афiлiйованими особами товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2013 року - 3 094 325 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних фондiв станом на початок 2013 року – 1 508 102 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 51,2%.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2013 року - 3 429 421 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2013 року - 1 680 596 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 51,0 %.
Переоцiнки основних засобiв протягом 2013 року звiтного року не вiдбувалось.
В Товариствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї.
Дiапазон строкiв корисного використання - вiд 5 мiсяцiв до 30 рокiв.
Сума нарахованого зносу за 2013 рiк – 169 948 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
31.12.2013р. дорiвнює – 53371тис.грн., що становить – 1,55% первiсної вартостi основних засобiв.
На балансi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" числиться житловий фонд, палац тенiсу, стадiон тенiсу, 2
бази вiдпочинку, пiдсобне господарство.
Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2013 року – 3 366 234
тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 834 987 тис.грн.,
машини та обладнання 2 201 797 тис.грн.,
транспортнi засоби 120 525 тис.грн.,
iншi 208 925 тис.грн.
Сума нарахованого зносу за 2013 рiк основних засобiв виробничого призначення – 1 730 046
тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 400 528 тис.грн.,
машини та обладнання 1 184 809 тис.грн.,
транспортнi засоби 59 159 тис.грн.,
iншi 85 550 тис.грн.
Ступень зносу на 31.12.2013р. основних засобiв виробничого призначення – 51,4%, в тому числi:
будiвлi та споруди 48,0%,
машини та обладнання 53,8%,
транспортнi засоби 49,1%,
iншi 40,9%
Первiсна вартiсть законсервованих основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2013
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року -2 227 289 тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 473 435 тис.грн.,
машини та обладнання 1 745 135 тис.грн.,
транспортнi засоби 5 298 тис.грн.,
iншi 3 421 тис.грн.
Ступень використання основних засобiв виробничого призначення, якi не переданi в оренду на
кiнець 2013 року:
будiвлi та споруди 43,3%,
машини та обладнання 20,7%,
транспортнi засоби 95,6%,
iншi 98,3%.
Низький рiвень використання основнiх засобiв виробничого призначення пояснюється тим, що
основнi прозводства пiдприємства (заводи з виробництва амiаку, карбамiду, амiачної селiтри,
нiтрiту та нiтрату натрiю, а також допомiжнi цеха) на 31.12.2013 р. не працювали через кон'юктуру
ринку, а основнi фонди даних виробництв були законсервованi.
Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення на кiнець 2013 року – 63 187
тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 55 709 тис.грн.,
машини та обладнання 2 886 тис.грн.,
транспортнi засоби 473 тис.грн.,
iншi 4 119 тис.грн.
Сума нарахованого 2013 рiк зносу основних засобiв невиробничого призначення – 18 779 тис.грн.,
в тому числi:
будiвлi та споруди 14 694 тис.грн.,
машини та обладнання 1 497 тис.грн.,
транспортнi засоби 185 тис.грн.,
iншi 2 403 тис.грн.
Ступень зносу основних засобiв невиробничого призначення на 31.12.2013р. – 29,7%, в тому
числi:
будiвлi та споруди 26,4%,
машини та обладнання 51,9%,
транспортнi засоби 39,1%,
iншi 58,3%.
Товариством переданi в оперативну оренду основнi засоби, якi не приймають участi у
виробничому процесi. Станом на 31.12.2013р. первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду
основних засобiв –39 361 тис.грн., залишкова вартiсть –33 484 тис. грн.
Основнi засоби, що числяться на балансi пiдприємства, крiм тих, що переданi в оренду,
використовуються за призначенням.
У 2013 роцi вiдбувався рух основних засобiв.
1. Введено в дiю основних засобiв виробничого призначення на 62 075 тис.грн., у т.ч.:
будiвлi та споруди 1 570 тис.грн.
машини та обладнання 56 894 тис.грн.
транспортнi засоби 677 тис.грн.
iншi основнi засоби 2 934 тис.грн.
2. Полiпшено основних засобiв виробничого призначення на 258 601 тис.грн.
будiвлi та споруди 37 440 тис.грн.
машини та обладнання 219 194 тис.грн.
транспортнi засоби 1 876 тис.грн.
iншi основнi засоби 91 тис.грн.
3. Реалiзовано 60 тис.грн.:
машини та обладнання 60 тис.грн.
4. Лiквiдовано 28 765 тис.грн.:
будiвлi та споруди 6 759 тис.грн.
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машини та обладнання 20 672 тис.грн.
транспортнi засоби 1 033 тис.грн.
iншi основнi засоби 301 тис.грн.
Значнi правочинi щодо придбання основних засобiв Товариством на протязi 3013 року не
укладались.
На кiнець звiтного перiоду до основних засобiв емiтента входять (мiсцезнаходження м. Горлiвка):
3 агрегата з виробництва амiаку
2 агрегата з виробнитцва карбамiду
завод з виробництва амiачної селiтри
завод з виробництва полiстиролiв
агрегат з виробництва кислоти сiрчаної
агрегат з виробництва нiтрiту та нiтрату натрiю
За 2013 рiк вироблено продукцiї:
1. Амiак – 807,0 тис. тонн
виробнича потужнiсть – 1 530,0 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 52,7%
2. Карбамiд – 577,0 тис. тонн
виробнича потужнiсть – 1 030,0 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 56,0%
3. Амiачна селiтра – 374,2 тис. тонн
виробнича потужнiсть – 710,0 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 52,7%
4. Карбамiдо-амiачнi сумiшi (КАС) – 97,9 тис.тонн
виробнича потужнiсть – 670,0 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 14,6%
5. Полiстироли – 15,8 тис. тонн
виробнича потужнiсть – 75,0 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 21,1%
6. Нiтриту натрiю – 0,5 тис. тонн та нiтрату натрiю 3,5 тис. тонн
виробнича потужнiсть – 25,0 тис. тонн по кожному продукту
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 8,0%
7. Карбамiдо - формальдегiднi смоли – 11,0 тис. тонн
виробнича потужнiсть - 94,6 тис. тонн
коефiцiєнт використання виробничої потужностi – 11,6%
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства це
забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" в
своїй дiяльностi з питань екологiї користується Законами України "Про охорону навколишнього
природного середовища", "Про вiдходи", "Про охорону атмосферного повiтря", Земельним
Кодексом України, Водним Кодексом України, а також постановами та iнструкцiями Мiнiстерства
охорони навколишнього природного середовища України. Екологiчна полiтика на пiдприємствi
передбачає ведення облiку i соцiально - економiчної оцiнки природних ресурсiв; планування i
фiнансування заходiв i програм по охоронi навколишнього природного середовища. Економiчний
механiзм охорони навколишнього природного середовища включає комплекс заходiв щодо
економiчного стимулювання охорони навколишнього середовища, екологiчну експертизу,
екологiчнi вимоги при розмiщеннi, проектуваннi, експлуатацiї виробничо-господарських об'єктiв,
екологiчний контроль, вiдповiдальнiсть i вiдшкодування збиткiв. При цьому головним складовим
економiчного механiзму є:
- плата за спецiальне використовування природних ресурсiв;
- плата за забруднення навколишнього природного середовища;
- система фiнансування природоохоронних заходiв.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням забезпечення охорони навколишнього
природного середовища, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення. В обов'язки
пiдприємства входить проведення природоохоронних заходiв, сприяючих зменшенню викликаних
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виробництвом негативних дiй. Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне використовування всiх
природних ресурсiв i вiдшкодовує витрати на вiдновлення i охорону природних ресурсiв.
Система менеджменту якостi продукцiї та екологiчної безпеки ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
сертифiкована за стандартами ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:1999.
У планах Товариства на 2014 рiк у межах програми капiтальних ремонтiв планується провести
ремонти:
- цеху з виробництва амiаку № 1;
- об’єднаний амiачнiй завод (агрегат №1-Б);
- об’єднаний завод карбамiд (агрегат №1, дiльниця з виробництва реактопластiв);
- ремонт гранбашнi № 3 в цеху з виробництва амiачної селiтри та компресiї амiаку;
- цех з виробництва кислоти та нiтрiт-нiтратних солей (агрегати з виробництва азотної кислоти
№№1-7, дiльниця з виробництва нiтрiт-нiтратних солей).
На 2014 рiк ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не має планiв щодо зростання виробничих потужностей,
основною метою дiяльностi пiдприємства у 2014 роцi є пiдвищення коефiцiенту використання
наявних потужностей.
Iнформацiя про основнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ”
протягом 2013 року:
1. У зв'язку з негативною кон'юнктурою експортного ринку амiаку i карбамiду, що склалася у
другiй половинi поточного року, починаючи з вересня виробництво основної продукцiї
неорганiчного походження було призупинено.
2. Зниження запасiв готової продукцiї у сумi 375 777 тис. грн. пов’язане зi зменшенням обсягiв
виробництва товарної продукцiї та продажем залишкiв зi складiв пiдприємства.
3. Зменшення суми ПДВ, що пiдлягаю вiдшкодуванню з боку державного бюджету ПДВ в сумi 97
749 тис. грн.
4. Введення закону про трансферне цiноутворення.
Наразi керiвництвом пiдприємства здiйснюється пошук альтернативних постачальникiв основних
сировини та матерiалiв (насамперед, природного газу, стиролу) з метою здешевлення
закупiвельної цiни зазначеної сировини та покращення показникiв рентабельностi пiдприємства.
Протягом 2013 року спостерiгалося коливання свiтових цiн на основну продукцiю пiдприємства
(зниження цiн на амiак, сечовину, амiачну селiтру), що при значному зменшеннi обсягiв реалiзацiї
вплинуло на показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (збитки пiдприємства
зменшились на 480 623 тис. грн. у порiвняннi з 2012 р.).
З метою покращення майнового стану та результатiв господарської дiяльностi, розвитку
виробництва протягом 2013 року на капiтальнi ремонти, полiпшення iснуючих та модернiзацiю
основних засобiв витрачено 491 408 тис. грн. за рахунок власних коштiв.
Позитивнi та негативнi тенденцiї у виробництвi, реалiзацiї, оборотi та накопиченнi запасiв,
собiвартостi, цiнах реалiзацiї з початку поточного року.
Iнформацiя про позитивнi тенденцiї:
- значнi iнвестицiйнi вливання.
Iнформацiя про негативнi тенденцiї:
- падiння цiн на основну продукцiю пiдприємства.
- зростання цiни на допомiжнi матерiали.
- зростання цiни на електроенергiю.
- зростання залiзничних тарифiв.
- подальше зменшення обсягiв виробництва основної продукцiї неорганiчного походження.
На дiяльнiсть ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на зовнiшнiх ринках впливає висока конкуренцiя,
цiнова нестабiльнiсть на мiнеральнi добрива, змiни законодавства (введення нових правил, змiни
функцiонування дозвiльної системи, тарифне та податкове законодавство), антидемпiнговi
розслiдування. Необхiдна державна пiдтримка на рiвнi Уряду України при вiдстоюваннi iнтересiв
українських пiдприємств у ходi антидемпiнгових розслiдувань.
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У 2013 роцi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» було сплачено пенi та штрафи у розмiрi 519,77 тис.грн., у
тому числi:
- за порушення митного кодексу – 247,39 тис.грн.;
- за наднормативнi викиди забруднюючих речовин – 169,54 тис.грн.;
- за актом перевiрки фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi - 31,84
тис.грн.;
- за невиконання плану залiзничних перевезень – 30,66 тис.грн.;
- за перевищення договiрної величини енергоспоживання – 21,55 тис.грн.;
- за засмiчення земель - 11,75 тис.грн.;
- iншi – 7,04 тис.грн.
Iнвестицiйнi програми ПАТ "Концерн Стирол" фiнансуються за рахунок власних коштiв та
залучених коштiв мiжнародних та українських фiнансових установ. Керiвництво ПАТ "Концерн
Стирол" у 2014 роцi продовжуе пошук заємних коштiв для фiнансування стратегiчної програми
розвiтку пiдприємства. Покращення показникiв лiквiдностi Товариства можливе за умов реалiзацiї
запланованих на 2014 р. заходiв по енергозбереженню, зниженню прямих витрат енергетичних
ресурсiв та сировини, розширення внутрiшнього ринку збуту продукцiї.
Товариство в бiльшостi випадкiв працює на умовах СПОТ. Факт наявностi укладених, але не
виконаних (в частинi оплати i вiдвантаження продукцiї) договорiв (контрактiв) не може
автоматично розглядатися як недоотриманi прибутки. У випадку змiни ринкової ситуацiї, умови
цих договорiв пiдлягають перегляду (по цiнi, кiлькостi, термiнам поставки).
У планах Товариства на 2014 рiк :
Виробити:
- амiак – 1511,04 тис. тн;
- амiачна селiтра – 700,020 тис. тн;
- карбамiд – 1000,140 тис. тн;
- карбамiдо-амiачна сумiш – 170,84 тис. тн;
- полiстироли: ПСВ-С – 51,1 тис. тн ПСМ – 7,59 тис. тн;
- карбамiдо-формальдегiднi смоли: КФС-85 – 24,48 тис. тн; КФ-МТ-О – 34,0 тис. тн;
- плiт пiнополiстирольних ПСБ-С – 94,4 тис.м3;
- дiоксид вуглецю – 16,119 тис. тн.
Забезпечити вiдповiдно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходiв iз:
- продовження модернiзацiї складу рiдкого амiаку з установкою двох гвинтових компресорiв,
нової станцiї конденсацiї газоподiбного амiаку та запровадження системi управлiння на базi
мiкропроцесорного комплексу;
- модернiзацiї системи протиаварiйного захисту на агрегатi №1-Б дiльницi 1-В ОАЗ;
- реконструкцiї агрегатiв з виробництва азотної кислоти для забезпечення їх стабiльної роботи;
- продовження робiт з реконструкцiї водооборотних циклiв ВОЦ-11 (ремонт 3-х секцiй градирнi),
ВОЦ-12 (налагодження станцiї дозування бiоцидiв), ВОЦ-7;
- реалiзацiя проекту з видачi пара тиском 40 атi вiд об’єднаного амiачного заводу до агрегату №1
до об’єднаного заводу карбамiд;
- реконструкцiї установки ультрафiльтрацiї цеху тепловодопостачання;
- реалiзацiї проектiв, спрямованих на зниження викидiв в атмосферу забруднюючих речовин при
виробництвi амiачної селiтри (проект з очищення вiдпрацьованої газоповiтряної сумiшi пiсля
апаратiв доупарювання);
- продовження робiт з ремонту мiжцехових естакад, технiчної дiагностицi й ремонту
трубопроводiв технологiчних середовищ.
Найбiльший вплив на дiяльнiсть Товариства мають такi зовнiшнi фактори: рiвень цiн на
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продукцiю на свiтовому та внутрiшнiх ринках, цiни на природний газ та електроенергiю, рiвень
залiзничних тарифiв.
В 2013 роцi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не здiйснювало дослiджень та розробок.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ПрАТ «Зуевский энергомеханiчний завод»,
змiст позовних вимог: стягнення 272524,08грн., в т.ч. 200065,17грн. – основний борг, 72458,91грн.
– пеня., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Донецької областi,
поточний стан справи: 11.03.2014р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Спецкерамiка», змiст позовних вимог:
стягнення 38080,42грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Луганської областi, поточний стан справи: 24.07.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: Одеська залiзниця, змiст позовних вимог:
стягнення 38 731,44 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Одеської областi, поточний стан справи: 25.02.2014р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СПД Суворов О.Е., змiст позовних вимог:
стягнення 8000 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Донецької областi, поточний стан справи: 27.05.213р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Iновацiйнi екотехнологiї», змiст
позовних вимог: стягнення 17 538,88 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, поточний стан справи: 10.06.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ДК «Газ України», змiст позовних вимог:
визнання недiйсним договору, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський
суд м.Київ, поточний стан справи: 16.07.2013р. у задоволеннi позову вiдмовлено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Спецмет», змiст позовних вимог:
стягнення 54 909,04 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Запорiзької областi, поточний стан справи: 16.07.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Абразив-Центр», змiст позовних вимог:
стягнення 4354,78 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
м.Київ, поточний стан справи: 03.09.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Правда», змiст позовних вимог:
стягнення 8436 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Днiпропетровської областi, поточний стан справи: 15.08.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ФЛП Скорина Е.А., змiст позовних вимог:
стягнення 10817,92, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд м.Київ,
поточний стан справи: 17.12.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Iнновацiйнi екотехнологiї», змiст
позовних вимог: стягнення 5 456,8грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, поточний стан справи: 27.08.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ЧСПОО «Селянщинське», змiст позовних
вимог: стягнення 39986,40 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський
суд Житомирської областi, поточний стан справи: 14.10.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СОО «Земля», змiст позовних вимог: стягнення
17124 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Днiпропетровської областi, поточний стан справи: 18.12.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: Одеська залiзниця, змiст позовних вимог:
стягнення збиткiв у розмiрi 7089,00 грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Одеської областi, поточний стан справи: 09.10.2013р. позов задоволено,
03.12.2013г. апелляционная жалоба удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ НППТФ «Кран Сервiс», змiст позовних
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вимог: стягнення 71 594, 40 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський
суд Кiровоградської областi, поточний стан справи: 25.10.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СООО «Маяк», змiст позовних имог: стягнення
34712,00 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Днiпропетровської областi, поточний стан справи: 18.12.2013р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Турбомаш», змiст позовних вимог:
стягнення 21 596, 00 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Сумської областi, поточний стан справи: 17.12.2013р. позов задоволено у розмiрi 15 000 грн.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Телекомпанiя «Родина», змiст позовних
вимог: стягнення 117 905,22 грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, поточний стан справи: слушание по делу назначено на
05.05.2014г.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ ППП «Металiст», змiст позовних вимог:
стягнення 4747,20 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
м.Київ, поточний стан справи: 17.02.2014р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Торгiвельна компанiя «РЕМ», змiст
позовних вимог: стягнення 30 469, 93 грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, поточний стан справи: 19.02.2014г. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: Одеська залiзниця, змiст позовних вимог:
стягнення збиткiв у розмiрi 25 708,37 грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Одеської областi, поточний стан справи: знаходиться на розглядi.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ЧСПОО «Селянщинське», змiст позовних
вимог: стягнення 25 884,00 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський
суд Житомирської областi, поточний стан справи: 25.02.2014р. позов задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: Аграрний фонд, змiст позовних вимог:
стягнення 279576,00 грн, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
м.Київ, поточний стан справи: у задоволеннi позову вiдмовлена, направлена апеляцiйна скарга.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: ТОВ «Машинобудiвнi заводи України», змiст
позовних вимог: стягнення 18 209,3 грн, найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, поточний стан справи: 23.04.2014р. позов задоволено.
Позивач: ДК «Газ України», Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог: про
стягнення iнфляцiйних та 3% рiчних за невиконання грошових зобов’язань по оплатi природного
газу, поставленого по договору №06/09-2052 вiд 23.12.2009г. вiд 2010 году, на суму
17197578,60грн., в т.ч.: 5156792,91 грн. – 3% рiчних; 12040785,69 грн. – iнфляцiйних,
найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Донецької областi,
поточний стан справи: справу зупинено до розгляду справи №25/7.
Позивач: ДК «Газ України», Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог: про
стягнення iнфляцiйних та 3% рiчних за невиконання грошових зобов’язань по оплатi вартостi
природного газу, поставленого по договору №06/10-2591 вiд 27.12.2010г. у сiчнi-березнi 2011
року, на загальну суму 59308474,21грн., у т.ч.: 49963258,94грн. – 3% рiчних; 9345215,27 грн. iнфляцiйних, найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Донецької
областi, поточний стан справи: справу зупинено до розгляду справи №24/25.
Позивач:Одеська залiзниця, Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог:
стягнення штрафу у розмiрi 76 252,72 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Одеської областi, поточний стан справи: у задоволеннi позовних вимог
вiдмовлено у повному обсязi.
Позивач: ПАТ «Укртрансгаз», Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог:
повернення 125664,807тис.м3 природного газу отриманого у сiчнi 2013 года, найменування суду, в
якому розглядається справа: Господарський суд Донецької областi, 05.11.2013г. у задоволеннi
позовних вимог вiдмовлено, у задоволеннi апеляцiйної та касацiйної скарги вiдмовлено.
Позивач: ТОВ «Соллi-плюс», Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог:
стягнення 78 020,33 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Донецької областi, 10.02.14г. позовнi вимоги задоволено у розмiрi 2596,93 грн.
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Позивач: ТОВ «Управлiння якiстю робiт будматерiал», Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»,
змiст позовних вимог: стягнення 11774,40 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької областi, 11.03.14г. позовнi вимоги задоволено.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання притиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення
№0000221517\7182\10\15-17-2 от 15.03.2013 г. про зменшення суми вiд’ємного значення податку
на додану вартiсть у розмiрi 4 900,00 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
Донецький окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: позов задоволено у повному
обсязi.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог про визнання недiйсним та скасування податкового повiдомлення-рiшення №
00000171520/23199/10/15-17-2 вiд 23.10.12г. про збiльшення суми бюджетного вiдшкодування з
ПДВ на 77 154 246грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький окружний
адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 03.06.13 позов задоволено у повному обсязi, рiшення
залишено без змiн Донецьким апеляцiйним адмiнiстративним судом.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення №
0000204020\2699\10\40-20 вiд 09.08.2013 г. про зменшення суми вiд’ємного значення з ПДВ у
розмiрi 89399970,00 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький окружний
адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 24.09.2013р. позов задоволено у повному обсязi.
Ухвалами судiв апеляцiйної та касацiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення
вiд 09.09.2013 г. №0000324020/4912/10/40-20 про зменшення розмiру вiд’ємного значення з ПДВ у
розмiрi 100853290грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький окружний
адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 26.12.2013р. позов задоволено у повному обсязi.
Ухвалами судiв апеляцiйної та касацiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення
вiд 14.10.2013г. №0000494020/7834/10/40-20 про зменшення розмiру вiд’ємногозначення суми
ПДВ у розмiрi 89533998грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький
окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 28.11.2013р. позов задоволено у повному
обсязi. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд
09.09.2013 г. №0000324020/4909/10/40-20 про зменшення розмiру вiд’ємного значення суми ПДВ у
розмiрi 9105489 грн. та №0000314020/4907/10/40-20 про збiльшення суми грошового зобов’язання
з ПДВ у размiрi 43046205 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький
окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 23.12.2013р. позов задоволено у повному
обсязi. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправним та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд
05.12.2013 г. №0000654020/12005/10/40-20 про зменшення розмiру вiд’ємного значення суми ПДВ
у розмiрi 90638352грн. та №0000644020/12004/10/40-20 про зменшення суми бюджетного
вiдшкодування у розмiрi 25897 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький
окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 21.01.2014р. позов задоволено у повному
обсязi. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн.
Позивач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Вiдповiдач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, змiст
позовних вимог: про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд
10.12.2013 г. №0000664020/12446/40-20 про зменшення розмiру вiд’ємного значення з ПДВ у
розмiрi 87675197грн. та №0000674020/12445/10/40-20 про збiльшення суми податкового
зобов’язання з ПДВ у розмiрi 4444732,5 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
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Донецький окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 21.01.2014р. позов задоволено
у повному обсязi.
Позивач: СДПI по роботi iз КПН у м.Донецьк, Вiдповiдач: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст
позовних вимог: про визнання обгрунтованим рiшення про застосування адмiнiстративного
арешту майна №42/10/40-20 от 19.07.2013г. , найменування суду, в якому розглядається справа:
Донецький окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 08.08.2013р. позов задоволено
у повному обсязi. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення залишено без змiн.
Позивач: територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Донецькiй областi, Вiдповiдач: ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог: про визнання обгрунтованим рiшення про
застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду, найменування суду, в якому
розглядається справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд, поточний стан справи:
27.08.2013р. у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено.
Позивач: територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Донецькiй областi, Вiдповiдач: ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ», змiст позовних вимог: про визнання обгрунтованим рiшення про
застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду, шляхом повного припинення
виконання работ, найменування суду, в якому розглядається справа: Донецький окружний
адмiнiстративний суд, поточний стан справи: 04.03.2014р. позов задоволено.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2011-2013 рр.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), тис.грн.
2011 рiк - 5 290 037
2012 рiк - 6 504 115
2013 рiк - 4 375 699
Обсяг товарної продукцiї у дiючих цiнах, тис.грн.
2011 рiк - 5 350 762
2012 рiк - 6 229 239
2013 рiк - 3 935 021
Виробництво основних видiв продукцiї, у т.ч.
- амiак, тн
2011 рiк - 426 077
2012 рiк - 530 949
2013 рiк - 305 308
- карбамiд, тн
2011 рiк - 900 513
2012 рiк - 853 651
2013 рiк - 540 129
- амiачна селiтра, тн
2011 рiк - 414 691
2012 рiк - 564 756
2013 рiк – 329 564
Чистий прибуток, тис.грн.
2011 рiк - -349 673
2012 рiк - -2 244 849
2013 рiк - -1 764 205
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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:

1494381

1636188

0

0

1494381

1636188

будівлі та
споруди

420737

434459

0

0

420737

434459

машини та
обладнання

884496

1016988

0

0

884496

1016988

транспортні
засоби

67899

61366

0

0

67899

61366

інші

121249

123375

0

0

121249

123375

2. Невиробничого
призначення:

13721

44408

0

0

13721

44408

будівлі та
споруди

10474

41015

0

0

10474

41015

машини та
обладнання

1367

1389

0

0

1367

1389

транспортні
засоби

241

288

0

0

241

288

інші

1639

1716

0

0

1639

1716

1508102

1680596

0

0

1508102

1680596

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв - вiд 5 мiсяцiв до 30 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2013 року - 3 094 325 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на початок 2013 року - 1 508 102 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 51,2 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2013 року - 3 429 421 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2013 року - 1 680 596 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 51,0 %.
Первiсна вартiсть законсервованих основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2013
року - 2 227 289 тис.грн.
Ступiнь використання основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 35,0 %.
Сума нарахованого зносу за 2013 рiк - 169 948 тис.грн.
Станом на 31.12.2013р. у Товариства не має основних засобiв, що знаходяться в заставi та iпотеки,
а також основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження
володiння, користування та розпорядження, окрiм майна, що було надано у заставу згiдно рiшення
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2011р.
Оцiночна вартiсть основних засобiв, що перебувають у заставi - 1 408 648,15 тис.грн.
Умови кредитного договiру з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Державний
ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.
Госпiтальна, 12-Г).
Дата заключення - 25.08.2011р.
Сума кредитного договiру - 100 мiльйонiв доларiв США, залишок кредиту станом на 31.12.2013 р.
- 98 мiльйонiв доларiв США. % ставка - 10,05%. Строк дiї кредитного договiру - до 21.08.2014р.
Мета використання коштiв кредиту: поповнення обiгових коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

За звітний період

За попередній період
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показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

-2764732

-961441

Статутний капітал (тис.
грн.)

949385

949385

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

949385

949385

Опис

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю
активiв та вартiстю зобов’язань.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi
чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155
«Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
17.11.04р. №485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. складала вiд’ємне значення - 2
764 732 тис. грн., тобто не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

783314

X

X

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"Державний ощадний
банк України"

25.08.2011

783314

10.05

21.08.2014

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

47226

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:
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Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

14475479

X

X

Усього зобов'язань

X

15306019

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2013 р. зобов'язання за кредитами банкiв складає 783 314 тис.грн., у тому
числi:
- вiдповiдно до умов кредитного договiру з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129,
мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г) - 98 мiльйонiв доларiв
США (за курсом НБУ на 31.12.2013 р. - 783 314 тис.грн.). % ставка - 10,05%. Строк дiї
кредитного договiру - до 21.08.2014р. Мета використання коштiв кредиту: поповнення
обiгових коштiв.
Станом на 31.12.2013 р. iншi зобов'язання складали 14 475 479 тис.грн., у тому числi:
- iншi довгостроковi зобов'язання - 4 383 864 тис.грн.;
- з одержаних авансiв - 2 158 657 тис.грн.;
- за товари, роботи, послуги - 8 400 178 тис.грн.;
- зi страхування - 5 407 тис.грн.;
- з оплати працi - 62 тис.грн.;
- з учасниками - 33 070 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 33 701 тис.грн.
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства.

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

Амiак

305 307,8 тн

1213560.6

30.8

336 999,1 тн

1376477.8

31.6

2

Карбамiд

540 129,4 тн

1444520.0

36.7

580 815,2 тн

1636948.4

37.5

3

Амiачна
селiтра

329 564,4 тн

733672.1

18.6

347 580,9 тн

786519.2

18.0

4

Карбамiдоамiачна
сумiш

97 891,0 тн

241387.0

6.1

98 394,5 тн

240234.6

5.5

4

Карбамiдоамiачна
сумiш

97 891,0 тн

241387.0

6.1

98 394,5 тн

240234.6

5.5

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

Природний газ

77.6

2

Електрична енергiя

6.1

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

16.01.2013

17.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

10.04.2013

12.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

19.04.2013

22.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

02.07.2013

04.07.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

08.07.2013

10.07.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі

22.07.2013

23.07.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

22.07.2013

24.07.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

01.08.2013

02.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ "Аудиторсько
консалтингова група
"ЕКСПЕРТ"
32346015
04053, м. Київ, вул.
Кудрявська, 8-б, офiс 2
122 18.04.2003
57 П 000057 3187 03.03.2003
до 31.01.2018
2013 рiк
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

ТОВ "Аудиторсько
консалтингова група
"ЕКСПЕРТ"
32346015
04053, м. Київ, вул.
Кудрявська, 8-б, офiс 2
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Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

122 18.04.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
57 П 000057 3187 03.03.2003
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
до 31.01.2018
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
Реєстрацiйний 02-14/834/918
21 Лютого 2014 р.
м. Київ
Адресат: Керiвництво ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»;
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
1 Основнi вiдомостi про Аудитора
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (далi - Аудитор) дiє на пiдставi
свiдоцтва про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31 сiчня 2018 року.
Код ЄДРПОУ – 32346015.
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202.
Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.
Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1
066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №753084.
Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович.
Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї «А» №005322, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати
України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї – до 27.06.17.р.
Телефон/факс: (044) 272 5321.
2 Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (далi – Товариство).
Код ЄДРПОУ – 05761614.
Мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, Калiнiнський район, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, буд.10.
Фактичне мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, Калiнiнський район, вул. Горлiвської дивiзiї,
буд.10.
Товариство дiє на пiдставi Статуту, остання редакцiя якого була затверджена вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №23 вiд 10.04.13р.), який зареєстрований 16.04.13р. виконавчим комiтетом
Горлiвської мiської ради Донецької областi № 12561050032000114.
Основнi види дiяльностi за КВЕД:
20.15 Виробництво добрив та азотних сполук;
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин.
Товариство має фiлiю (санаторiй профiлакторiй), та представництво в м. Києвi (створене 28.12.11р.)
Товариство для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi має наступнi лiцензiї та дозволи:
? господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням об’єктiв архiтектури АГ 574414 вiд 08.02.11р. Мiнiстерство
регiонального розвитку та будiвництва України Строк дiї лiцензiї: 23.11.15р.;
? збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного
камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння АВ 563569 вiд 15.02.11р. Мiнiстерство фiнансiв
України: Строк дiї лiцензiї необмежений;
? надання послуг з небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АЕ 190876 вiд 29.11.13р. Державна Iнспекцiя
України з Безпеки на Наземному Транспортi. Строк дiї лiцензiї: необмежений;
? надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом АГ 588909 вiд
06.04.11р. Мiнiстерство транспорту та зв'язку України (Головавтотрансiнспекцiя). Строк дiї лiцензiї необмежений.;
? виробництво електроенергiї АГ 500268 вiд 18.02.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Строк дiї до 01.11.16р.;
? на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом АГ
500269 вiд 18.02.11р. Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики. Строк дiї лiцензiї: необмежений;
? виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв
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України) АВ 347748 вiд 01.02.11р. Мiнпромполiтики. Строк дiї лiцензiї: до 01.02.16 р.
? Придбання, зберiгання, ввезення на територiю України, використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2
таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв» АВ 586639 вiд 23.09.11р.
Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками. Строк дiї лiцензiї: до 09.09.16р.
? проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об’єктiв серiя АД №037827 вiд 21.08.2012р. Державна iнспекцiя техногенної безпеки України.
Строк дiї лiцензiї: необмежений;
? централiзоване водопостачання та водовiдведення, серiя АГ №572392 вiд 03.03.11р. Донецька обласна державна
адмiнiстрацiя. Строк дiї лiцензiї до 29.12.13р. Лiцензiя на стадiї переоформлення;
? Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї та теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї), транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими)
тепловими мережами та постачання теплової, енергiї, серiя АД №073807 вiд 24.01.2013р. Строк дiї лiцензiї до
23.01.2018р.;
? Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на
територiї Донецької областi вiдповiдно до лiцензiйних умов здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання
послуг фiксованого телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних
мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку: мiсцевого, мiжмiського, мiжнародного, затверджених
рiшенням НКРЗ вiд 10.12.2009р. №1789 i зареєстрованих в Мiнiстерствi Юстицiї України 13 сiчня 2010р. за
№19/17314, серiя АГ № 506850, Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України. Строк дiї лiцензiї до
19.09.2015р.;
? Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання серiя АГ № 399649 вiд 15.09.2010р. Опiвденносхiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулювання України.
Строк дiї лiцензiї до 15.09.2015року.
Товариство з метою представництва й захисту iнтересiв у його взаємовiдносинах з органами державної влади i
контрагентами має Представництво ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у мiстi Києвi. Повне найменування –
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» У МIСТI КИЇВ.
Мiсцезнаходження - Україна, 01601, мiсто Київ, Печерський район, вулиця Мечникова, 2.
3 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Згiдно з договором №834 вiд 31.12.13р.. Аудитор у строк з 20.01.14р. по 14.02.14р. провiв перевiрку доданих до цього
висновку фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р., що включають Баланс станом на
31.12.13р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк,
примiтки, якi вiдображають важливi аспекти облiкової полiтики, та iншi пояснення до вказаних звiтiв.
4 Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Закону України вiд 19.09.91р. №1576-ХII «Про господарськi
товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про цiннi папери та фондовий ринок»,
«Про акцiонернi товариства», «Про аудиторську дiяльнiсть», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, МСФЗ та
iнших нормативних актiв України.
До перевiрки були наданi наступнi документи:
? статут Товариства;
? свiдоцтва про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики;
? аналiтичнi вiдомостi;
? розрахунки;
? первиннi документи (акти, банкiвськi та касовi документи);
? фiнансова та податкова звiтнiсть за 2013 рiк.
Товариство у перiодi з 01.01.13р. по 31.12.13р. вело бухгалтерський облiк за допомогою комп’ютерної програми iз
використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 (iз змiнами та
доповненнями).
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi»
основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського облiку та
формування фiнансової звiтностi, визначенi наказом про облiкову полiтику № 1317 вiд 30.04.11р.
Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались
протягом перiоду з 01.01.13р. по 31.12.13р.
Станом на 01.10.2013 для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Товариства згiдно з наказом №5657 вiд 25.09.13р. була проведена iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних
активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв з дебiторами та кредиторами.
Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Iнструкцiєю «Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв», затвердженою наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69 (iз змiнами i доповненнями).
Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як задовiльний.
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Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно.
5 Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв складених вiдповiдно до МСФЗ несе
управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин.
6 Опис обсягу аудиту i вiдповiдальностi Аудитора за надання висновку щодо перевiрених фiнансових звiтiв
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної ним
аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до Стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому,
що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з
метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора включно з оцiнкою суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання
Товариством фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит включає оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до 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», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi, а також у
вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку,
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. №1528,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 28.11.11р. №1358/20096.
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського
висновку.
7 Висловлення думки Аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пояснювальний параграф:
? Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї станом на 01.10.13р. в Товариствi;
? Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена на пiдставi документiв, наданих Товариством.
На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Аудитор був у змозi
пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi, не погашеної на дату завершення аудиторської
перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах його
фiнансовий стан на 31.12.13р., а також результат її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капталi за
перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р. згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до застосування в Українi
та згiдно iз МСФЗ, вiдповiдно до яких, виконуючи вимоги законодавства, данi фiнансовi звiти були трансформованi.
Ми пiдтверджуємо, що принципи облiкової полiтики Товариства застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку
та не змiнювалися протягом перiоду з 01.01.13р. по 31.12.13р. Класифiкацiя та оцiнка активiв Товариства вiдповiдає
вимогам МСФЗ. Розмiр зобов’язань у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає реальностi та результатам їх iнвентаризацiї за
звiтний перiод. Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством об’єктивно та адекватно. Облiк
правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру фiнансового результату дiяльностi Товариства у перiод
з 01.01.13р. по 31.12.13р. Данi окремих форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають однi одним та даним
бухгалтерського облiку пiсля вiдповiдних коригувань в зв’язку iз трансформацiєю за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть
Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування.
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФР України вiд 19.12.06р. за №1528 та вимог рiшення ДКЦПФР України вiд
29.09.11р. №1360
8 Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов’язань та про власний капiтал вiдповiдно до встановлених
нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку
8.1 Розкриття iнформацiї за активами
8.1.1. Нематерiальнi активи та їх амортизацiя
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8
«Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №750/4043 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових
звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась
вiдповiдно до IAS 38 «Нематерiальнi активи», IAS 36 «Зменшення корисностi активiв», та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.13р. складала
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237 913 тис. грн.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на
31.12.13р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складала 155 013 тис. грн. Залишкова вартiсть
нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. складала 82 900 тис. грн.
8.1.2. Основнi засоби та їх знос
Товариство використовує власнi основнi засоби, одиницею облiку основних засобiв був окремий об’єкт.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових
звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв основних засобiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до
IAS 16 «Основнi засоби», IAS 36 «Зменшення корисностi активiв», та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання та ремонту основних засобiв.
Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби».
Надходження основних засобiв оформлялись актами приймання-передачi основних засобiв (ф.ОЗ-1), якi складалися на
кожний окремий iнвентарний об’єкт та пiдписувались комiсiєю, в склад якої входила матерiально-вiдповiдальна
особа.
Вибуття основних засобiв оформлялось актами на списання основних засобiв (ф.ОЗ-3).
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.13р., складала 3
429 421 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв здiйснювалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Метод нарахування
амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався.
Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.
Станом на 31.12.13р. знос основних засобiв складав 1 748 825 тис. грн., залишкова вартiсть – 1 680 596 тис. грн.
У 2013 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилася.
8.1.3. Капiтальнi iнвестицiї
Вартiсть капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.13р. складала 431 791 тис. грн.
8.1.4. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12
«Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.00р. за №284/4505 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя
про наявнiсть i рух фiнансових iнвестицiй вiдображалась вiдповiдно до IAS 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
IFRS 9 «Фiнансовi iнструменти», IFRS 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.13р. складала зокрема:
Iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств складають 170 558 тис. грн.;
Iншi фiнансовi iнвестицiї – 50 928 тис. грн.
Станом на 31.12.13р. довгострокова дебiторська заборгованiсть становила 537 тис. грн.
8.1.5 Вiдстроченi податковi активи
Сума вiдстроченого податкового активу визначена вiдповiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 17
«Податок на прибуток», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353, зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.01р. за №47/5238, в розмiрi податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в
наступних звiтних перiодах внаслiдок:
- тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв або зобов'язань та оцiнкою цих активiв або зобов'язань, яка
використовується з метою оподаткування;
- перенесення податкових збиткiв, не використаних для зменшення податку на прибуток у звiтному перiодi.
У фiнансових звiтах iнформацiя про вiдстроченi податковi активи вiдображалась вiдповiдно до IAS 12 «Податки на
прибуток».
Аналiтичний облiк вiдстрочених податкових активiв вiвся за видами активiв або зобов'язань, мiж оцiнками яких для
вiдображення в балансi та з метою оподаткування виникла рiзниця.
Станом на 31.12.13р. залишок вiдстрочених податкових активiв становив 170 194 тис. грн.
8.1.6. Запаси
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у
Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя
про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась вiдповiдно до IAS 2 «Запаси».
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей.
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувались запаси, зокрема:
? виробничi запаси – 8 074 537 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 788 691 тис. грн.);
? незавершене виробництво – 14 261 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 4 841 тис. грн.);
? готову продукцiю – 70 329 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 446 106 тис. грн.);
? товари – 787 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 129 тис. грн.). –
? бiологiчнi активи – 122 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 121 тис. грн.)
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась за методом середньозваженої вартостi. Методи оцiнки при вибуттi запасiв
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були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
8.1.7. Кошти i розрахунки
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з
договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок
одержувача коштiв.
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення про
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та
доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного
Положення.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.13р. складав 1064944 тис. грн.
8.1.8. Дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2013 роцi у вiдповiдностi до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської
заборгованостi вiдображалась вiдповiдно до IAS 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисностi
активiв» та iншими МСФЗ.
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувалась дебiторська заборгованiсть за одержаними векселями на
суму 11 478 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу за чистою
реалiзацiйною вартiстю, та складала 644 987 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.13р. складала:
Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.12р., тис. грн. На 31.12.13р.,
тис. грн.
з бюджетом 118 586 20 583
за виданими авансами 75 724 53 931
Разом: 194 310 74 514
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi дебiторiв по отриманим послугам.
8.1.9. Iншi оборотнi активи
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.13р. становила 9 8502 тис.грн. та складалася з сум податку на
додану вартiсть, визначену, виходячи iз суми одержаних авансiв (попередньої оплати) за товари, що пiдлягають
вiдвантаженню, а також сум ПДВ, на яку пiдприємство набуде право зменшити податкове зобов'язання у наступних
перiодах.
8.1.10. Витрати майбутнiх перiодiв
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних
перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.13р. складали 33 981 тис. грн. (станом на 31.12.12р. – 70 тис. грн.).
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно
вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
8.2 Розкриття iнформацiї за зобов’язаннями
8.2.1. Забезпечення i резерви, довгостроковi зобов'язання
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов’язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20
(iз змiнами та доповненнями). У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про довгостроковi зобов’язання представлена з
урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
У складi забезпечень наступних витрат i платежiв повиннi вiдображатись нарахованi у звiтному перiодi майбутнi
витрати та платежi (забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам), величина яких на дату складання балансу
визначається шляхом попереднiх оцiнок. Товариством у перiодi з 01.01.13р. по 31.12.13р. забезпечення виплат
персоналу складали 270 тис. грн.
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувались довгостроковi зобов’язання, зокрема:
- довгостроковi кредити банкiв – 783 314 тис. грн.;
- iншi довгостроковi зобов’язання – 4 383 864 тис. грн.
8.2.2. Кредиторська заборгованiсть
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11
«Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про поточну кредиторську заборгованiсть представлена з
урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Станом на 31.12.13р. Товариство не мало заборгованостi с короткострокових банкiвських кредитiв.
Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.13р. складала:
Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.12 р.,
тис. грн. На 31.12.13 р.,
тис. грн.
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з одержаних авансiв 989 273 2 158 657
з бюджетом 4562 47 226
за товари, роботи, послуги 6 640 970 8 400 178
зi страхування 5 224 5 407
з оплати працi 59 62
з учасниками 33 070 33 070
iншi поточнi зобов'язання 58 608 33 701
Разом: 7 731 766 10 678 301
Iншi поточнi зобов’язання складалися з розрахункiв з iншими кредиторами.
Протягом 2013 року розрахунки по оплатi працi та з пiдзвiтними особами проводились вiдповiдно до чинного
законодавства.
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалися Товариством згiдно з дiючим законодавством.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно
вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
8.2.3 Облiк доходiв майбутнiх перiодiв
До доходiв майбутнiх перiодiв вiднесенi доходи, одержанi у звiтному перiодi, якi пiдлягають включенню до доходiв у
майбутнiх звiтних перiодах, зокрема, доходи у виглядi одержаних авансових платежiв за зданi в оренду основнi засоби
та iншi необоротнi активи (авансовi оренднi платежi), передплата на газети, журнали, перiодичнi та довiдковi видання,
виручка за вантажнi перевезення, виручка вiд продажу квиткiв транспортних i театрально-видовищних пiдприємств,
абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
Аналiтичний облiк доходiв майбутнiх перiодiв вiвся за їх видами, датами їх утворення i визнання доходами звiтного
перiоду.
Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.13р. складали 270 тис. грн.
8.3 Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Станом на 31.12.13р. статутний капiтал Товариства складав 949 384 800,00 (дев’ятсот сорок дев’ять мiльйонiв триста
вiсiмдесят чотири тисячi вiсiмсот) гривень 00 копiйок, та був розподiлений на 27 125 280 (двадцять сiм мiльйонiв сто
двадцять п’ять тисяч двiстi вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 35 (тридцять п’ять) гривень
кожна.
Акцiї Товариства перебувають у бездокументарнiй формi, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску
акцiй у бездокументарнiй формi, реєстрацiйний номер свiдоцтва 630/1/10, дата реєстрацiї 06.08.10р., видано
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 21.03.11р.
Аналiтичний облiк по рахунку 40 «Статутний капiтал» здiйснювався згiдно Iнструкцiї «Про застосування Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських пiдприємств i органiзацiй»,
затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 та зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї
України 21.12.99р. за №893/4186 (iз змiнами i доповненнями). Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають
IAS 1 «Подання фiнансової звiтностi та iншим МСФЗ (IFRS, IAS). У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про
власний капiтал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства.
Станом на 31.12.13р. акцiонерами Товариства були:
Назва юридичної особи Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй (шт.) / номiнальна вартiсть акцiй (грн.) Частка у
статутному капiталi (%)
OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED (ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Кiпр (НЕ 268500), Кiпр PC1066 Кiпр
Nicosia Themistokli Dervi, 48 ATHIENITIS BLDG, Flat/Office 101 24 555 738/
859 450 830 90,5271%%
Iншi акцiонери (юридичнi та фiзичнi особи), сумарна частка яких складає менш нiж 10 вiдсоткiв 2 569 542/
89 933 970 9,4729%
Разом 27 125 280/
949 384 800,00 100%
Внески до статутного капiталу здiйснено грошовими коштами у повному обсязi.
Викуп акцiй власної емiсiї Товариством не проводився, емiсiйного доходу протягом перiоду, що перевiрявся, не було.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.13р. становив 104 691 тис. грн. та складається iз сум дооцiнки необоротних
активiв, iндексацiї об’єктiв цивiльної оборони, розвитку виробництва та iнших сум.
Резервний капiтал станом на 31.12.13р. на балансi Товариства не облiковувався. Розмiр вiдрахувань до резервного
фонду вiдповiдно до Статуту не може бути меншим нiж 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк.
Непокритий збиток станом на 31.12.13р. складав 3 818 808 тис. грн.
Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством об’єктивно та адекватно.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.
9 Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю
зобов’язань.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром
статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного
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кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.13р. складала вiд’ємне значення 2 764 732 тис. грн., та є меншою
за розмiр статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
10 Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку
10.1 Облiк доходiв
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2013 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз
змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохiд» та
iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного
капiталу.
Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському облiку за такими групами:
? дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
? iншi операцiйнi доходи;
? фiнансовi доходи;
? iншi доходи.
10.2 Облiк витрат
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2013 рiк проводився
у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями). у фiнансових звiтах iнформацiя про
витрати дiяльностi Товариства представлення з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного
перiоду, в якому вони були здiйсненi.
10.3 Облiк податку на прибуток
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок
на прибуток», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на прибуток представлена з урахування IAS 12 «Податки
на прибуток» та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2013 рiк на балансi товариства не облiковувався.
Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий збиток 2013 рiк склав 1 764
205 тис. грн.
11 Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку.
12 Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
Протягом 2013 року i станом на 31.12.13р. Товариство не мало зобов'язань за випусками цiнних паперiв, що
потребують додаткового забезпечення.
13 Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
Товариство не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй.
14 Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами
В перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р. у Товариства на балансi облiковувались векселi отриманi на загальну суму 11 478
тис. грн., а саме:
Контрагент Серiя Номер Дата погашення Сума
ВАТ "Стиролбiотех" 3212623361 до пред’явлення 736 876,00
ВАТ "Стиролбiотех" 3212623362 до пред’явлення 2 532 138,28
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521337 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521338 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521339 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521340 до пред’явлення 38 439,97
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521341 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521342 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521343 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521344 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521345 до пред’явлення 49 087,51
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521346 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521347 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521348 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521349 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521350 до пред’явлення 50 000,00
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ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521351 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521352 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521353 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521354 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521355 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521356 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521357 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521358 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521359 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521360 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521361 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521362 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521363 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521364 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521365 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521366 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521367 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521368 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521369 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521370 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521371 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521372 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521373 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521374 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521375 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521376 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521377 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521378 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521379 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521380 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521381 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521382 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521383 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521384 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521385 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521386 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521601 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521602 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521603 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521604 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521605 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521606 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521607 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521608 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521609 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521610 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521611 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521612 до пред’явлення 35 049,96
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521613 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521614 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521615 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521616 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521617 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521618 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521619 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521620 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521621 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521622 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521623 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521643 до пред’явлення 64 144,65
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521644 до пред’явлення 13 472,16
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 1546006 до пред’явлення 55 144,93
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521667 до пред’явлення 50 000,00
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ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521668 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521669 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521670 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521671 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521672 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521673 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521674 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521675 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521676 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521677 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521678 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521679 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521680 до пред’явлення 38 937,66
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521699 до пред’явлення 219 613,69
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521681 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521682 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521683 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521684 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521685 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521686 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521687 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521688 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521689 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521690 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521691 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521692 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521693 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521694 до пред’явлення 50 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521695 до пред’явлення 100 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521696 до пред’явлення 100 000,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521697 до пред’явлення 126 732,29
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521698 до пред’явлення 42 980,52
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521624 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521625 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521626 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521627 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521628 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521629 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521630 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521631 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521632 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521633 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521634 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521635 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521636 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521637 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521638 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521639 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521640 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521641 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521642 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521645 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521646 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521647 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521648 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521649 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521650 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521651 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521652 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521653 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521654 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521655 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521656 до пред’явлення 61 875,00
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ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521657 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521658 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521660 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521661 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521662 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521663 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521664 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521665 до пред’явлення 61 875,00
ТОВ"Стиролавтосервiс" АА 0521666 до пред’явлення 61 875,00
Всього 11 477 617,62
Станом на 01.01.2014р. залишились непогашеними податковi векселi:
1. АА 0517920 вiд 23.10.13 на суму 689 123,88 грн. акцизного податку (термiн погашення – 20.01.2014р.)
Вексель призначений для придбання партiї метанолу технiчного для використання як сировини при виробництвi в
хiмiчнiй промисловостi, а саме для повної бiологiчної очистки промислових стокiв.
Вексель погашений 08.01.2014р. без сплати акцизного податку – у зв’язку з цiльовим використанням метанолу.
2. АА 0517921 вiд 15.11.13р. на суму 699054,86 грн. акцизного податку (термiн погашення 12.02.2014р.).
Вексель призначений для придбання партiї метанолу технiчного для використання як сировини при виробництвi в
хiмiчнiй промисловостi, а саме для повної бiологiчної очистки промислових стокiв.
Вексель погашений 05.02.2014р. без сплати акцизного податку – у зв’язку з цiльовим використанням метанолу.
3. АА 0517922 вiд 30.12.13р. на суму 1 364 430,74 грн. акцизного податку (термiн погашення 29.03.14р.)
Вексель призначений для придбання партiї метанолу технiчного для використання як сировини при виробництвi в
хiмiчнiй промисловостi, а саме для виробництва смоли карбамiдоформальдегiдної КФС-85.
Вексель погашений 05.02.2014р. без сплати акцизного податку – у зв’язку з цiльовим використанням метанолу.
Iнформацiя про векселi отриманi в балансi вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї.
15 Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних
пенсiйних фондiв
Протягом 2013 року Товариство не виконувало функцiї компанiї з управлiння активами та не має в управлiннi активiв
недержавних пенсiйних фондiв станом на 31.12.13р.
16 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом 2013 року Товариство проводило наступнi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
Товариства:
За рiшенням Наглядової ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” вiд 16.01.2013 р. (Протокол №16/01/2013 вiд 16.01.2013р).
Обрано (переобрано):
? Член Правлiння Бєлоусов Олександр Васильович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає
0,00043%. Особу призначено з 17 сiчня 2013 року строком на 1 (один) рiк;
? Член Правлiння Єрьоменко Андрiй Вiталiйович. Особу призначено з 17 сiчня 2013 року строком на 1 (один) рiк;
? Член Правлiння Сiкорський Юрiй Iгорович. Особу призначено з 17 сiчня 2013 року строком на 1 (один) рiк;
? Заступник Голови Правлiння Пономаренко Вiталiй Володимирович. Особу призначено з 17 лютого 2013 року
строком на 1 (один) рiк;
? Член Правлiння Семенченко Iгор Олександрович. Особу призначено з 17 сiчня 2013 року строком на 1 (один) рiк.
За рiшенням Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 19.04.2013р. (Протокол №19/04/2013 вiд 19.04.2013р.)
вiдбулися наступнi змiни в складi посадових осiб ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Обрано:
? Голова Наглядової ради Халiн Олександр Сергiйович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу призначено на 3 роки.
? Заступник Голови Наглядової ради Кiкта Олег Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу призначено на 3 роки.
За рiшенням Наглядової Ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” вiд 02.07.2013 р. (Протокол №02/07/2013 вiд 02.07.2013р.)
вiдбулися наступнi змiни в складi посадових осiб емiтента:
Обрано (переобрано):
? Член правлiння Усенко Вiталiй Жоржевич. Особу обрано з 06 липня 2013р. строком на 1 (один) рiк.
За рiшенням Наглядової Ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” вiд 22.07.2013 р. (Протокол №22/07/2013 вiд 22.07.2013р.).
Припинено повноваження з 22 липня 2013 року:
? Член Правлiння Сiкорський Юрiй Iгорович.
Обрано з 24 липня 2013 року:
? Член Правлiння Варавка Василь Володимирович.
За рiшенням Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»” вiд 01.08.2013 р. (Протокол №01/08/2013 вiд 01.08.2013р.).
Обрано (переобрано) з 04 серпня 2013 року:
? Голова Правлiння Павлючук Сергiй Миколайович.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 10.04.2013р. (Протокол №23 вiд
10.04.2013р.) вiдбулися наступнi змiни в складi посадових осiб ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
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Дострокове припинено повноваження:
? Член Наглядової ради Халiн Олександр Сергiйович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця.
У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Халiн Олександр Сергiйович також склав повноваження
Голови Наглядової ради, яку вiн займав 2 роки 1 мiсяць;
? Член Наглядової ради Кiкта Олег Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця.
У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Кiкта Олег Олександрович також склав повноваження
заступника Голови Наглядової ради, яку вiн займав 2 роки 1 мiсяць;
? Член Наглядової ради Стемковський Дмитро Георгiйович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця;
? Член Наглядової ради Перепелиця Сергiй Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця;
? Член Наглядової ради Плiсковський Роман Володимирович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця;
? Член Наглядової ради Беззубова Марiя Олександрiвна. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця;
? Член Наглядової ради Анiсiмов Олексiй Анатолiйович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Термiн перебування на посадi - 2 роки 2 мiсяця.
Обрано.
? Член Наглядової ради Халiн Олександр. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
складає 0,000004%. Особу призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради Кiкта Олег Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради Перепелиця Сергiй. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
складає 0,000004%. Особу призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради Даниленко Євгенiя. Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
складає 0,0%. Особу призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД], Кiпр (реєстрацiйний номер HE 294504).
Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу призначено на 3
роки;
? Член Наглядової ради HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр (реєстрацiйний номер HE
291677). Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу
призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр (реєстрацiйний
номер HE 291311). Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу
призначено на 3 роки;
? Член Наглядової ради YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], Кiпр (реєстрацiйний номер HE
291310). Частка, якою володiє в статутному капiталi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складає 0,000004%. Особу
призначено на 3 роки.
Згiдно Рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" вiд 05.07.2013р. №955 простi iменнi акцiї ПАТ
„КОНЦЕРН СТИРОЛ” з 08.07.2013 року переведенi з Котирувального списку ПАТ "Українська бiржа" 1-го рiвня
лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку.
Аудитор стверджує, що протягом звiтного року Товариство не проводило iнших дiй, якi можуть iстотно вплинути на
фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених
частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
17 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї що подається до ДКЦПРФ України
разом iз фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»), перевiркою не
встановлено.
18 Стан виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi)
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2013 роцi
вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» здiйснювало значнi правочини. Вартiсть активiв
станом на 31.12.12р. року складала 7 570 177 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським
процедурам складає 757017,7 тис. грн.
У 2013 роцi Товариством були здiйсненi такi значнi правочини:
1. Додаткова угода до Контракту №352 вiд 10.03.2011р. купiвлi-продажу природного газу, укладеного з «Ostchem
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Holding Limited»:
- Додаткова угода №14 вiд 27.06.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 850 000 000,0
куб. м, а також збiльшення загальної суми Контракту на 365 500 00,00 Доларiв США. Затверджено рiшенням загаьних
зборiв акцiонерiв (протокол №22 вiд 14.12.2012 року);
- Додаткова угода №16 вiд 30.08.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 1 800 000
000,0 куб. м, а також збiльшення загальної суми Контракту на 774 000 000,00 Доларiв США. Затверджено рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №22 вiд 14.12.2012 року);
- Додаткова угода №18 вiд 09.12.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 1 827 624
000,0 куб. м, а також збiльшення загальної суми Контракту на 785 878 320,00 Доларiв США. Схвалено рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №22 вiд 14.12.2012 р., Протокол № 23 вiд 10.04.2010р.).
2. Договiр № б/н вiд 15.08.2013р. купiвлi-продажу природного газу, укладеного з «УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА
КОМПАНIЯ+» в об’ємi 258 000 тис. куб. м на загальну суму 997716960,00 грн., та додатковi угоди до нього, якi
схваленi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №23 вiд 10.04.2013року):
- Додаткова угода №2 вiд 16.09.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 98 489,086 тис.
куб. м, а також збiльшення загальної суми Договору на 380 869 114,25 грн.;
- Додаткова угода №3 вiд 27.09.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 66 509,888 тис.
куб. м, а також збiльшення загальної суми Договору на 257 201 718,08 грн.;
- Додаткова угода №4 вiд 08.11.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 213 337,4 тис.
куб. м, а також збiльшення загальної суми Договору на 825 001 326,29 грн.;
- Додаткова угода №5 вiд 29.11.2013р. про збiльшення загального об’єму закупiвлi природного газу на 122 930,196
тис. куб. м, а також збiльшення загальної суми Договору на 475 385 819,56 грн.
3. Договiр №Л-03/2013 вiд 02.08.2013р. з ТОВ «ЛIДЕРГАЗ» (Кредитор) вiдносно уступки ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
(Новий кредитор) права вимоги основної заборгованостi та штрафних санкцiй до ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (Боржник)
згiдно договору купiвлi природного газу №1212000912 вiд 26.12.2012 року на загальну суму 1 140 431 400,00грн. –
Схвалено рiшенням Наглядової ради (Протокол № 02/08/2013 вiд 02.08.2013р.).
4. Договiр застави майна №1310000177 вiд 03.09.2013р. з ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (Заставодавець), вiдповiдно до умов
якого предметом застави є природний газ в об’ємi 269 362,532 тис. куб. м загальною вартiстю 1 140 431 400,00грн.
Даний договiр укладений в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» перед ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» згiдно з договором купiвлi природного газу №1212000912 вiд 26.12.2012 року. Схвалено Рiшенням
Наглядової ради (Протокол №03/09/2013 вiд 03.09.2013р.).
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства при виконаннi значних правочинiв.
19 Стан корпоративного управлiння
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Наглядова рада Товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Цю функцiю в Товариствi виконує Контрольно-ревiзiйний вiддiл.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй,
первинний ( поточний) i подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть.
20 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») перевiркою не встановлено.
21 Аналiз фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
? баланс станом на 31.12.13р.;
? звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк;
? звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк;
? звiт про власний капiтал за 2013 рiк;
? примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Складенi вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними показниками (додаток №1):
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов’язань по кредитах i
розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв:
К.Заг.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.1195)
Роздiл III пасиву (ряд.1695)
(розраховується як вiдношення Оборотних активiв (1195) до Поточних зобов’язань (1695)). Зазначений коефiцiєнт
станом на 31.12.13р. становив 0,98 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. – 0,67). Теоретичне значення 1,0 – 2,0.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових
засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань
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пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови
своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
К.Пот.Лiкв. = Роздiл II активу – Запаси (ряд.1101 + ряд.1102 + ряд.1103 + ряд.1110)
Роздiл III пасиву
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,23 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. – 0,63). Теоретичне
значення цього коефiцiєнту 0,6-0,8.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних
фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує яка частина боргiв
пiдприємства може бути сплачена негайно.
К.Абс.Лiкв. = Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1160) + Грошовi кошти (ряд.1165)
Роздiл III пасиву
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,1 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. – 0,01). Теоретичне
значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5.
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) – коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, що
характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1грн. власних коштiв. Розраховується як вiдношення суми забезпечень
наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до
власного капiталу.
К.Спiв. = Роздiл II пасиву + Роздiл III пасиву
Роздiл I пасиву
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив - вiд’ємне значення 5,73 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. –
8,87). Теоретичне значення коефiцiєнта – 0,5-1,0.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до
пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть.
К.Фiн.Авт. = Роздiл I пасиву
Валюта балансу
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив - вiд’ємне значення 0,21 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. –
0,13), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає –0,25-0,5.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають зобов'язання. Теоретичне
значення – 2,0 – 2,5.
К.Покр. = Роздiл II активу
Роздiл II пасиву + Роздiл III пасиву
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,66 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. – 0,61).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) пiдприємства до
середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Теоретичне значення
– >0.
К.Рент.акт. = Форма 2 (ряд.2350 або ряд.2355)
Форма 1 (ряд.1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4))/2
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив вiд’ємне значення 0,22. (у порiвняннi станом 31.12.12р. –
вiд’ємне значення 0,27).
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор
ТОВ АКГ «ЕКСПЕРТ»
(сертифiкат аудитора серiї А №005322)
Д.В. Олексiєнко
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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

2013

2

1

2

2012

2

1

3

2011

3

2

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

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): В останнiх загальних зборах акцiонерiв Товариства контроль за
ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв не здiйснювався.

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
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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): Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання.

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

8

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

7

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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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 Наглядовiй радi ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" комiтети
не створювались.

Інші (запишіть)

-

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X
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Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Вiдповiдно до рiшення рiчних
загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 10.04.2013 р.,
Протокол №23 затверджено
кошторис витрат дiяльностi
Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» у розмiрi – 640 тис.
грн. (шiстсот сорок тисяч гривень
00 копiйок) на рiк.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

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)

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:

д/в

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3
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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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
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

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X
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Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про корпоративного
секретаря ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ"

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

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Ні
X

X
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Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
У 2013 роцi зовнiшнiй аудитор
для проведення аудиту за 2012 рiк
затверджувался на засiданнi
Наглядової ради. Вiдповiдно до
нової редакцiї Статуту
Товариства, затвердженої рiчними
загальними зборами акцiонерiв вiд
10.04.2013 р., Протокол №23 (дата
реєстрацiї Державним
реєстратором 16.04.2013 р.)
питання затвердження
зовнiшнього аудитора вiднесено
до виключної компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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)

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

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) Не визначились
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) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 17.01.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння затверджений рiшенням позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 17.01.2011 р., Протокол №18. Рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2013 р., Протокол №23 були затверджени змiни до кодексу
корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння та змiни до нього оприлюднено на веб-сайтi Товариства
www.stirol.net.
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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
Протягом року Товариство дотримувалося кодексу корпоративного управлiння. Текст кодексу
корпоративного управлiння розмiщено на веб-сайтi Товариства www.stirol.net.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05761614

за КОАТУУ 1410636300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

20.15

4330

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
84610, Україна, Донецька обл.,
Калiнiнський р-н, м. Горлiвка, вул.
Горлiвської дивiзiї, 10

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 31.12.2013 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

106360

82900

0

первісна вартість

1001

238307

237913

0

накопичена амортизація

1002

131947

155013

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

344664

431791

0

Основні засоби:

1010

1508102

1680596

0

первісна вартість

1011

3094325

3429421

0

знос

1012

1586223

1748825

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи
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Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

170340

170558

0

інші фінансові інвестиції

1035

50928

50928

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

537

537

0

Відстрочені податкові активи

1045

170194

170194

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

2351125

2587504

0

Запаси

1100

1239767

8159914

0

Виробничі запаси

1101

788691

8074537

0

Незавершене виробництво

1102

4841

14261

0

Готова продукція

1103

446106

70329

0

Товари

1104

129

787

0

Поточні біологічні активи

1110

121

122

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

11478

11478

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

3484302

644987

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

75724

53931

0

з бюджетом

1135

118586

20583

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

20498

20498

0

з нарахованих доходів

1140

32

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60875

405341

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

96800

1064944

0

Готівка

1166

5

26

0

Рахунки в банках

1167

94598

1061768

0

Витрати майбутніх періодів

1170

70

33981

0

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

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

II. Оборотні активи

82

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

131297

98502

0

Усього за розділом II

1195

5219052

10493783

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

7570177

13081287

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

949385

949385

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

334023

104691

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2244849

-3818808

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-961441

-2764732

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

799300

783314

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

12

4383864

0

Довгострокові забезпечення

1520

270

270

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

270

270

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

799582

5167448

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

6640970

8400178

0

за розрахунками з бюджетом

1620

4562

47226

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

5224

5407

0

за розрахунками з оплати праці

1630

59

62

0

за одержаними авансами

1635

989273

2158657

0

за розрахунками з учасниками

1640

33070

33070

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

270

270

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

58608

33701

0

Усього за розділом IІІ

1695

7732036

10678571

0

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

7570177

13081287

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в
"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2013 рiк"

Керівник

С.М. Павлючук

Головний бухгалтер

С.В. Тятков
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

4375699

6504115

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

( 5198834 )

( 7922215 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

( 823135 )

( 1418100 )

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

6669328

3814146

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

( 203940 )

( 143093 )

Витрати на збут

2150

( 247596 )

( 376684 )

Інші операційні витрати

2180

( 7066408 )

( 4032544 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття
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сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 1671751 )

( 2156275 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

9833

15847

Інші доходи

2240

12937

6943

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 81030 )

( 102890 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

( 439 )

Інші витрати

2270

( 34194 )

( 8014 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1764205 )

( 2244828 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

21

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1764205 )

( 2244849 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

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

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1764205

-2244849

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

8598918

10464177

Витрати на оплату праці

2505

259537

222557

Відрахування на соціальні заходи

2510

98548

82708

Амортизація

2515

220027

202492

86

Інші операційні витрати

2520

178217

55691

Разом

2550

9355247

11027625

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

27125280

27125280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-65

-83

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-65

-83

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в
"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ
"АЗОТ" за 2013 рiк"

Керівник

С.М. Павлючук

Головний бухгалтер

С.В. Тятков
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

6561652

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4199

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

4199

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

5548871

0

Надходження від повернення авансів

3020

143675

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

435

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

515

0

Надходження від операційної оренди

3040

13650

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

117

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3024433

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7643207 )

(0)

Праці

3105

( 224060 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 124917 )

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 217717 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 142953 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 74763 )

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1827727 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 435270 )

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 494206 )

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 2052 )

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 2760705 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1567686

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

104

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

135000

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 1494 )

(0)

необоротних активів

3260

( 146612 )

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 499300 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

512301

0

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

9807

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

15986

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 81169 )

(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
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Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

87348

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

968036

0

Залишок коштів на початок року

3405

96800

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

107

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1064944

0

Примітки

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в
"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ
"АЗОТ" за 2013 рiк"

Керівник

С.М. Павлючук

Головний бухгалтер

С.В. Тятков
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 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
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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)
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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

На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" звiт про рух грошових
коштiв (за непрямим методом) не складався.

Керівник

С.М. Павлючук

Головний бухгалтер

С.В. Тятков
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН
СТИРОЛ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 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

949385

0

334023

0

-2244849

0

0

-961441

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-39086

0

0

-39086

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

949385

0

334023

0

-2283935

0

0

-1000527

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-1764205

0

0

-1764205

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0
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Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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
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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

0

0

0

0

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

0

-229332

0

229332

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-229332

0

-229332

0

0

-1764205

Залишок на
кінець року

4300

949385

0

104691

0

-3818808

0

0

-2764732

Примітки

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової
звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ "АЗОТ" за 2013 рiк"

Керівник

С.М. Павлючук

Головний бухгалтер

С.В. Тятков
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»
2013
1. Iнформацiя про Товариство
Повна назва товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, Калiнiнський район, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської
дивiзiї, буд.10.
Фактичне мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, Калiнiнський район, вул.
Горлiвської дивiзiї, буд.10.
Основнi види дiяльностi Товариства:
- Виробництво добрив та азотних сполук;
- Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку;
- Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
- Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в
цих сферах;
- Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;
- Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин.
Назва материнської компанiї: OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED (ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД), Кiпр (НЕ 268500).
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 «Фiнансова звiтнiсть» за
перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, i складається з таких компонентiв:
- Баланс станом на 31 грудня 2013 року;
- Звiт про фiнансовi результати з 01 сiчня по 31 грудня 2013 року;
- Звiт про рух грошових коштiв з 01 сiчня по 31 грудня 2013 року;
- Звiт про власний капiтал з 01 сiчня по 31 грудня 2013 року;
- Пояснювальнi примiтки.
Фiнансова звiтнiсть складається в тис. українських гривень.
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що базується на
стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязi, включно:
- МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»;
- МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй»;
- МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу»;
- МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»;
- МСБО 2 «Запаси»;
- МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»;
- МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»;
- МСБО 12 «Податок на прибуток»;
- МСБО 16 «Основнi засоби»;
- МСБО 18 «Дохiд»;
- МСБО 19 «Виплати працiвникам»;
- МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»;
- МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони»;
- МСБО 33 «Прибуток на акцiю»;
- МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»;
- МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»;
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- МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Всi перерахованi стандарти та iнтерпретацiї мiстять в собi правки, якi дiяли в перiод 01 сiчня – 31
грудня 2013 року.
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1 Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки
1.1 Судження
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, було застосовано певнi судження (додатково до
суджень, пов’язаних зi здiйсненням оцiнок), якi можуть мати значний вплив на данi фiнансової
звiтностi. Такi судження, серед iншого, включають прийнятнiсть застосування принципу
безперервностi дiяльностi при складаннi фiнансової звiтностi.
1.2 Оцiнка невизначеностi
Основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi, притаманнi
застосуванню оцiнок при складаннi фiнансової звiтностi, якi мають значну ймовiрнiсть вагомого
впливу на суми активiв та зобов’язань протягом наступного звiтного року наведенi нижче.
1.3 Резерв сумнiвностi боргiв
Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат для визначення
втрати вартостi даних активiв. Товариство використовує судження, якi ґрунтуються на досвiдi
взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу в ситуацiї, коли
контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї.
Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об’єктивних ознаках втрати
вартостi активу.
2 Iстотнi положення облiкової полiтики
2.1. Визнання доходу та витрат
Товариство отримує доход вiд реалiзацiї товарiв та послуг.
Вiдповiдно до МСБО 18 товари включають в себе товари, виробленi суб’єктом господарювання з
метою продажу, i товари, придбанi з метою перепродажу, наприклад товари, придбанi роздрiбним
торговцем, або земля та iнша нерухомiсть, утримуванi для перепродажу.
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню.
Дохiд вiд продажу товарiв визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) суб’єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю
на товар;
б) за суб’єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка, як правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до суб’єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений
достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап
завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути
попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до суб’єкта господарювання економiчних вигiд, пов’язаних з
операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Товариство окремо визначає виручку вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та виручку вiд
операцiйної оренди. Виручка вiд реалiзацiї визнається в момент, коли:
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- Сума угоди може бути достовiрно визначеною;
- Iснує ймовiрнiсть отримання майбутньої економiчної вигоди;
- Ступiнь завершеностi угоди на звiтну дату може бути оцiнена;
- Витрати, понесенi по угодi та витрати на завершення угоди можуть бути достовiрно оцiненi.
Дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин
будь-яка, вже отримана за продаж товарiв, компенсацiя визнається як зобов’язання.
2.2. Визнання витрат
Витрати визнаються одночасно з визнанням доходiв, пов’язаних з тiєю самою операцiєю, або
подiєю.
2.3. Основнi засоби
Товариство визнає об’єктами основних засобiв матерiальнi об’єкти, що їх утримують для
використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або
для адмiнiстративних цiлей та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного
перiоду.
Собiвартiсть об’єктiв основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання
пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок.
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли
купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється
вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об’єкти основних засобiв за
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi.
Збiльшення балансової вартостi, що виникне внаслiдок переоцiнки, вiдображається в складi
власного капiталу.
Порогом суттєвостi для здiйснення дооцiнки або зменшення корисностi об’єктiв облiку є
величина, яка дорiвнює 10% вiдхилення балансової вартостi об’єктiв необоротних активiв вiд
їхньої справедливої вартостi.
Об’єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних
вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що
виникають у зв’язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi
прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв,
їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або
збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi доходи.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi iндивiдуально
встановлених очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв.
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та iнвентар
Iншi основнi засоби
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариством вiдносяться необоротнi
активи, вартiсть яких не перевищує 2 500,00грн.
Вiдповiдно до п.29 МСБО 16 «Основнi засоби» суб’єкт господарювання має обирати або модель
собiвартостi в параграфi 30, або модель переоцiнки в параграфi 31 своєю облiковою полiтикою i
йому слiд застосовувати цю полiтику до всього класу основних засобiв.
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Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не
вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на дату балансу.
Справедливу вартiсть землi та будiвель, як правило, визначають на основi ринкових свiдчень за
допомогою експертної оцiнки, що її, як правило, здiйснюють професiйнi оцiнювачi. Справедливою
вартiстю об’єктiв машин та обладнання є, як правило, їхня ринкова вартiсть, визначена за
допомогою експертної оцiнки.
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних об’єктiв основних
засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його
балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку. Деякi об’єкти основних засобiв можуть
зазнавати значних i непостiйних змiн справедливої вартостi, потребуючи щорiчної переоцiнки.
Такi частi переоцiнки не потрiбнi для об’єктiв основних засобiв лише з незначною змiною
справедливої вартостi. У такому разi достатньо оцiнювати їх кожнi три або п’ять рокiв.
Якщо переоцiнюють об’єкт основних засобiв, тодi весь клас основних засобiв, до якого належить
цей актив, слiд переоцiнювати. Клас основних засобiв – це група активiв, однакових за характером
i способом використання в дiяльностi суб’єкта господарювання. Прикладами окремих класiв
активiв є:
а) земля;
б) земля та будiвлi;
в) машини та обладнання;
г) кораблi;
ґ) лiтаки;
ґ) автомобiлi;
е) меблi та приладдя;
є) офiсне обладнання:
Об’єкти, якi входять до одного класу основних засобiв, переоцiнюються одночасно, щоб запобiгти
вибiрковiй переоцiнцi активiв i включенню у фiнансовi звiти сум, в яких змiшанi витрати та
вартостi на рiзнi дати. Проте клас активiв можна переоцiнювати на безперервнiй основi – за умови,
що переоцiнка класу активiв завершується за короткий промiжок часу i переоцiнка вiдбувається
вчасно.
2.4 Нематерiальнi активи
Товариство визнає об’єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної
субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб’єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або
разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд
того, чи має Товариство намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони
бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля
вирахування торгiвельних та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.
Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи
мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується
виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
2.5. Фiнансовi iнвестицiї
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У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух фiнансових iнвестицiй вiдображалась
вiдповiдно до IAS 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» IFRS 9 «Фiнансовi iнструменти»,
IFRS 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
Станом на 31.12.2013року Товариство має
- iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в формi
грошових внескiв в уставнi капiтали та акцiй. Сума таких iнвестицiй складає 170 558 306,69грн.
- iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 50 928 156,48грн.
2.6 Запаси
Запаси оцiнюються Товариством за меншою з двох величин - вартiстю придбання (виготовлення)
або чистою вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття запасiв визначається за
середньозваженою вартiстю.
Сума вартостi списання запасiв визнається в якостi витрат та вiдноситься до витрат по
собiвартостi.
Станом на 31.12.13 р. запаси природного газу балансовою вартiстю 7 655 329 773,14 грн. переданi
в заставу за кредитними зобов’язаннями третьої сторони.
2.7 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, в розмiрi якої очiкується отримання
компенсацiї за проданий товар та наданi послуги за вирахуванням суми сумнiвної заборгованостi.
Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у
повному обсязi перестає бути ймовiрним. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли
про неї стає вiдомо. Створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється пiсля тестування
заборгованостi на ознаки сумнiвностi. Ознаками сумнiвностi заборгованостi є наступнi критерiї:
1) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до
звiтної дати (якщо в договорi не зазначено термiн її погашення) минуло 36 мiсяцiв;
2) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до
звiтної дати пройшло 18 мiсяцiв та iснують обґрунтованi сумнiви в її погашеннi, наприклад:
- Пiдприємство не включено до перелiку кредиторiв боржника, щодо якого господарським судом
прийнято постанову про визнання банкрутом i вiдкрито лiквiдацiйну процедуру;
- Наявнiсть рiшення господарського суду про вiдмову в стягненнi заборгованостi з боржника;
- Наявнiсть пiдтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, якi
унеможливлюють виконання своїх зобов’язань боржником
- Iншi обґрунтованi обставини.
Дебiторська заборгованiсть, класифiкована в якостi непохiдного фiнансового активу, що не
обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами вiдсутня.
2.8 Авансовi платежi постачальникам
Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю.
2.9 Грошовi кошти
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в балансi Товариства, складаються з
грошових коштiв на банкiвському рахунку та готiвки в касi.
2.10 Iншi оборотнi активи
Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк
вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав.
2.11 Капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.13р. складав 949 384 800,00 (дев’ятсот сорок
дев’ять мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири тисячi вiсiмсот) гривень 00 копiйок, та був
розподiлений на 27 125 280 (двадцять сiм мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч двiстi вiсiмдесят)
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 35 (тридцять п’ять) гривень кожна.
Материнська компанiя - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED (ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД), Кiпр (НЕ 268500).
Мiсце знаходження материнської компанiї - Кiпр PC1066 Кiпр Nicosia Themistokli Dervi, 48
ATHIENITIS BLDG, Flat/Office 101.
Частка у статутному капiталi - 90,5271%
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2.12 Довгостроковi зобовязання
Довгостроковi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за
вирахуванням витрат на залучення таких активiв.
В складi довгострокових зобов’язань також облiковуються визнанi вiдстроченi податковi
зобов’язання, розрахованi вiдповiдним чином.
2.13 Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу, вiдображеного Товариством у його
податкових декларацiях. В 2012 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 21%, в
2013 роцi ставка податку складає 19%. Поточнi податковi зобов’язання за поточний i попереднiй
перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам на звiтну дату. У
звiтному перiодi Товариство має збитки, тому поточний податок на прибуток не нараховувався.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату
складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх
балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за
винятком:
- ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу,
активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням компанiй, та пiд час
здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
- тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, за
винятком ситуацiй, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi й iснує
ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць та
перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних
податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо
якого можна використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi
перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком:
- ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими
рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є
об’єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на
оподатковуваний прибуток (податковий збиток); i
- тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi й асоцiйованi пiдприємства, у випадку,
коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i
буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якої можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну дату складання балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених
податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються Товариством на кожну дату балансу й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть
одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати
вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення
зобов’язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок i положень
податкового законодавства.
Податок на прибуток, пов’язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу,
вiдображається в складi капiталу, а не у звiтi про сукупнi доходи.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
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податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим
податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.
2.14 Поточнi зобов’язання
Товариство класифiкує зобов’язання як поточне, якщо:
а) сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу, яким для
Товариства є 1 календарний рiк або дванадцять мiсяцiв;
б) вiн утримує це зобов’язання в основному з метою продажу;
в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) вiн не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Умови зобов’язання, якi можуть, за вибором
контрагента, привести до його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не впливають
на класифiкацiю.
2.15 Пов’язанi сторони
2.16 Виплати працiвникам
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та
премiї;
б) одноразовi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за шкiдливiсть або
оплачувану академiчну вiдпустку, премiї за результатами дiяльностi за рiк та премiї за особливi
досягнення;
г) виплати при звiльненнi.
2.17 Припущення при здiйсненнi оцiнок певних статей звiтностi
При пiдготовцi фiнансової звiтностi були зробленi наступнi припущення, що мають вплив на
статтi, розмiр якого не перевищує межу суттєвостi. Межа суттєвостi встановлена на рiвнi 5
вiдсоткiв до загальної валюти звiту про фiнансову позицiю.
При розрахунку вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань на дату
переходу на МСФЗ за попереднiй 2012 рiк була застосована єдина ставка податку на прибуток в
розмiрi 19 вiдсоткiв протягом всього року.
3. Розкриття статей
Розкриття статей фiнансової звiтностi Товариства наведенi у трансформацiйних таблицях.
4. Гарантiї та поруки
Станом на 31.12.13 р. запаси природного газу балансовою вартiстю 7 655 329 773,14 грн. переданi
в заставу за кредитними зобов’язаннями третьої сторони.
Станом на 31.12.13 р. Товариство виступає безвiдкличним та безумовним поручителем за
фiнансовими зобов’язаннями третьої сторони. Максимальна сума, яка може бути вiдшкодована
Товариством як поручителем, не перевищує суми 850 000 000,00 дол. США (а також додатковi
нарахування згiдно кредитних зобов’язань третiх осiб) дол. США або її еквiваленту в будь-якiй
iншiй валютi.
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