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)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 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 , -, 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

28.04.2017
(дата)

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

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку № 81 (2586)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://stirol.ostchem.com/ua/aktsioneram/rehuliarnarichna-informatsiia-tovarystva
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет 28.04.2017
(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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Придбання цiнних паперiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" пов’язане з ризиками, описаними у
рiчної iнформацiї.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не приймало участi в створенi юридичних осiб.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не використовувало послуги рейтингових агенств протягом 2016
року.
За пiдсумками роботи ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" в 2015 та 2016 роках фонд виплати
дивiдендiв не формувался.
У ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не було непогашених випускiв облiгацiй та
випущених iнших цiнних паперiв, випуск яихi пiдлягає реєстрацiї.
У ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не було зареєстрованих випускiв похiдних

цiнних паперiв.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не здiйснювало викуп власних акцiй.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не здiйснювало виробництво товарної
продукцiї.
Органами управлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не приймалось рiшень
про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Органами управлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2016 року не приймалось рiшень
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"д/в" по тексту рiчної iнформацiї означає "данi вiдсутнi".
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня у зв‘язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, зобов‘язання за якими
забезпечувалися поручителем (страховиком/гарантом).

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)
3760
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.15 Виробництво добрив i азотних сполук
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
10. Органи управління підприємства
Згiдно абзацу 2 пiдпункту 5 пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення НКЦБФР вiд 03.12.2013 р. №2826
акцiонернi товариства не заповнють iнформацiю iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
2) МФО банку
300647
3) поточний рахунок
2600408322
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
5) МФО банку
300647

6) поточний рахунок
2600408322
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

Мiнiстерство
08.02.2011 регiонального розвитку та
будiвництва України

23.11.2015

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

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

АВ
563569

АЕ
190876

АГ
588909

28.11.2013

Державна iнспекцiя
України з безпеки на
наземному транспортi

Необмежена

06.04.2011

Мiнiстерство транспорту
та зв'язку України
Необмежена
(Головавтотрансiнспекцiя)

Термiн дiї лiцензцї необмежений.

Опис

АГ
500268

Виробництво електроенергiї

Необмежена

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Мiнiстерство фiнансiв
України

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Надання послуг з небезпечних вантажiв залiзничним
транспортом

15.02.2011

18.02.2011

Нацiональная комiсiя
регулювання
електроенергетики
України

01.11.2016

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

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

АГ
500269

Нацiональная комiсiя з
питань регулювання
електроенергетики

Необмежена

Строк дiї лiцензцї необмежений.

Опис

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних
речовин

18.02.2011

АВ
347748

01.02.2011 Мiнпромполiтики України

01.02.2016

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

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

23.09.2011

Державний комiтет
України з питань
контролю за наркотиками

09.09.2016

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

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

АД
037827

Опис

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

Державна iнспекцiя
техногенної безпеки
України

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

21.08.2012

АД
073865

12.02.2014

Донецька обласна
державна адмiнiстрацiя

11.02.2019

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

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

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого
випромiнювання

АГ
399649

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

15.09.2015

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи
на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII
Опис
вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод
проведення антитерористичної операцiї.

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

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

03.03.2010

01.10.2011

Янковський Сергiй
Володимирович

(06242) 7-89-69,
bel@mail.stirol.net

Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 20.07.2010 р.,
Протокол № 17 в Товариствi було введено посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний
секретар має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ", Положення "Про Корпоративного секретаря" та Кодексу Корпоративного
управлiння. 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". На момент обрання Янковський С.В. досвiду роботи
корпоративного секретаря не мав.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Фонд державного майна
України

00032945

01133Україна м. Київ вул.
Генерала Алмазова, 18/9

0

Органiзацiя орендарiв
Горлiвського виробничого
об'єднання "Стирол"

-

84610Україна м. Горлiвка
вул. Горлiвської дивiзiї, 10

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

не має

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради, представник акцiонера
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 роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.06.2016 обраний до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 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 08.06.2016 р., Протокол №08/06/2016.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний Директор,
Директор, Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5),
Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв
Холодного Яру (Першотравнева), 72), Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ"
(33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ
ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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, представник акцiонера
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 роботи (років)**
24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В
УКРАЇНI.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.06.2016 обраний до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 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 08.06.2016 р., Протокол №08/06/2016.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв
заступника Голови Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради,
заступник Голови Наглядової ради, перший заступник Директора.
Посада в iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси,
вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ"
(33017, Україна, м. Рiвне-17), заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5),
Перший заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
(01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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, представник акцiонера
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 роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор департаменту з питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI (основне мiсце роботи); Директор ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДМОВIДАЛЬНIСТЮ "ОМБРИДЖ" (за сумiсництвом).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2016 обраний до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту,
директор, член Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72),
член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор департаменту з
питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
(01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2), Директор ТОВ "ОМБРИДЖ" (01601, Україна, м.
Київ, вул. Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Параскева Оксана Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту з питань обiгу цiнних паперiв ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ

КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера YAVVA HOLDINGS
LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за пропозицiєю акцiонера ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя YAVVA HOLDINGS LIMITED, Кiпр).
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту, член
Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової
ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор департаменту з питань обiгу
цiнних паперiв ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м.
Київ, вул. Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Natalia Dumitro Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду]
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МАГНУМСЕРВ ЛIМIТЕД, Корпоративний Адмiнiстратор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера DACTARON LIMITED
[ДАКТАРОН ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за пропозицiєю акцiонера ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя DACTARON LIMITED, Кiпр).
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 3 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: корпоративний
адмiнiстратор, член Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової
ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Корпоративний Адмiнiстратор
МАГНУМСЕРВ ЛIМIТЕД.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Evi Lamprou [Евi Лампру]
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1989
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сотерiс Пiттас & Ко ЛЛС, юрист.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
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, як представник - акцiонера MAKDAVY HOLDINGS
LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за пропозицiєю акцiонера ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя MAKDAVY HOLDINGS LIMITED, Кiпр).

Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 3 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: юрист, член Наглядової
ради.
Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової
ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), юрист Сотерiс Пiттас & Ко ЛЛС.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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 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 роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.08.2016 обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ", Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Контракту з
Товариством. Здiйснює поточне управлiння Товариством, органiзовує його виробничогосподарську, 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 та iнше.
Обраний на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН
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.

Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 29.07.2014 р., Протокол №29/07/2014. Обраний (переобраний) на посаду
Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд
27.07.2015 р., Протокол №27/07/2015. Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння
вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 29.07.2016 р., Протокол
№29/07/2016.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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 роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2016 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 16.01.2013 р.,
Протокол №16/01/2013. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння
вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2014 р., Протокол
№16/01/2014. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2015 р., Протокол №16/01/2015.
Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 15.01.2016 р., Протокол №15/01/2016.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння, технiчний
директор.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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
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 роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор юридичного департаменту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2016 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. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2014 р., Протокол №03/07/2014. Обраний
(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2015 р., Протокол №03/07/2015. Обраний (переобраний) на посаду
члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд
16.06.2016 р., Протокол №16/06/2016.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння, директор
департаменту.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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
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 роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Спецiалiст з матерiально-технiчного забезпечення представництва ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у
м. Київ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.01.2016 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. Обраний (переобраний) на посаду члена
Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2014 р.,
Протокол №16/01/2014. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення

Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2015 р., Протокол №16/01/2015. Обраний
(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 15.01.2016 р., Протокол №15/01/2016.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст, директор, член
Правлiння.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ "Ленд-Маркет".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.2016 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. Обраний (переобраний) на посаду члена
Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2014 р.,
Протокол №03/07/2014. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2015 р., Протокол №03/07/2015. Обраний
(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.06.2016 р., Протокол №16/06/2016.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в

натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор, член Правлiння.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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 роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2015 обрано на 3 роки
9) Опис
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 10.04.2015 р., Протокол №27 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення засiдання
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2015 р., Протокол №1. Перелiк попереднiх
посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту, Голова Ревiзiйної
комiсiї.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Посада в iнших пiдприємствах: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5),
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру
(Першотравнева), 72), Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17),
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кримський содовий завод» (96002, Автономна Республiка Крим,

м. Красноперекопськ, вул. Проектна, 1), Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. Київ, вул.
Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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 Ревзiйної 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 роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2015 обрано на 3 роки
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 10.04.2015 р., Протокол №27 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр).
Обраний на посаду секретаря Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 10.04.2015 р., Протокол №1.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: аудитор, член Ревiзiйної
комiсiї.
Посада в iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5),
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру
(Першотравнева), 72), член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17),
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кримський содовий завод» (96002, Автономна Республiка Крим, м.
Красноперекопськ, вул. Проектна, 1), аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту

ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна , м. Київ, вул.
Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тятков Сергiй Вiкторович
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 роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ IК "СтиролХiмIнвест".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.01.2009 безстроково
9) Опис
Забезпечує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ",
контроль за рацiональним та економним використанням всiх видiв ресурсiв. Обраний на посаду
головного бухгалтера вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" № 22к
вiд 08.01.2009 р.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди посадової особи щодо розкриття 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 Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Староверов Олег Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з контрольно-ревiзiйної роботи Представництва ПАТ "РIВНЕАЗОТ" у м.
Києвi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2015 обрано на 3 роки
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 10.04.2015 р., Протокол №27 за пропозицiєю акцiонера,
який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED, Кiпр).
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, в тому числi i в
натуральнiй формi, отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Директора,
Директор.
Посада в iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5),
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17).
Згоди посадової особи щодо розкриття 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**
вища
6) стаж роботи (років)**
21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту з питань корпоративного управлiння ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2013 обрана 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 No23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту,
член Наглядової ради.
Посада в iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м.
Черкаси, вул. Першотравнева, 72), член Наглядової ради
ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор департаменту з питань
корпоративного управлiння ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2).
Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016
року (Протокол No 29 вiд 24 травня 2016 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Даниленко Євгенiї
Олександрiвни.
* 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, акцiонер
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
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 No23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Юридична особа DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] є нерезидентом України,
реєстрацiйний номер HE 294504.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016
року (Протокол No 29 вiд 24 травня 2016 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» DACTARON
LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 294504).
* 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, акцiонер
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
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 No23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Юридична особа HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є нерезидентом
України, реєстрацiйний номер HE 291677.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016
року (Протокол No 29 вiд 24 травня 2016 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» HABILE
HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291677).
* 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, акцiонер
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
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 No23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Юридична особа MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є
нерезидентом України, реєстрацiйний номер HE 291311.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016
року (Протокол No 29 вiд 24 травня 2016 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» MAKDAVY
HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291311).

* 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, акцiонер
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
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 No23 за пропозицiєю акцiонера, який володiє
понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED,
Кiпр).
Юридична особа YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є нерезидентом
України, реєстрацiйний номер HE 291310.
Посадова особа винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Наглядової ради не отримувала.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016
року (Протокол No 29 вiд 24 травня 2016 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» YAVVA
HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по батькові
особи (серія, номер, дата
посадової особи або повне
видачі, орган, який видав)*
найменування юридичної
або код за ЄДРПОУ
особи
юридичної особи

1

2

Голова
Наглядової
ради

3

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

4

5

6

7

8

9

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

Параскева Оксана Павлiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Natalia Dumitro Evripidou
[Наталiя Думiтро Еврiпiду]

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Evi Lamprou [Евi Лампру]

0

0

0

0

0

0

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

Усенко Вiталiй Жоржевич

0

0

0

0

0

0

Член

Семенченко Iгор

0

0

0

0

0

0

Правлiння

Олександрович

Член
Правлiння

Варавка Василь
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Зайцев Володимир
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Старинський Анатолiй
Павлович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Тятков Сергiй Вiкторович

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Староверов Олег Вiкторович

0

0

0

0

0

0

3

0.000011

3

0

0

0

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

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

OSTCHEM
INVESTMENTS
LIMITED (Кiпр)

3035, Кiпр, - Limassol,
Lophitis Business Centre, 6th
HE 268500
floor, Emiliou Chourmouziou
Street, оф. 3&4

24555738

90.5271

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0
24555738

не має
Усього

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

24555738

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

0

0

0

0

0

90.5271

24555738

0

0

0

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

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

24.05.2016

Кворум
зборів**

91.370694

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 депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2015 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк. Висновок Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР»
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
7. Покриття збиткiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
8. Прийняття рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення, попереднє надання згоди на
вчинення), схвалення значних правочинiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання.
9. Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
шляхом викладення його в новiй редакцiї.
10. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правлiння шляхом викладення їх у нових редакцiях.
11. Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його у новiй редакцiї.
12. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
13. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
14. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
15. 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 вирiшили:
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 депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«УПР-ФIНАНС» Договiр № 265/8 вiд 31.03.2016 р. про надання депозитарних послуг.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По другому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2015 роцi прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015
рiк прийняти до вiдома.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
ЦЕНТР» ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По шостому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт, в тому числi баланс ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити порядок покриття збиткiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2015 рiк:
1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2015 року складає 38 990 086 тис. грн.
2. Збитки, отриманi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
за 2015 рiк, в розмiрi 16 062 550 тис. грн. вiдшкодувати за рахунок нерозподiленого прибутку
наступних перiодiв.
3. За пiдсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2015 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 (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
1. Схвалити укладенi, вчиненi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» з "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) значнi правочини, а саме:
- Договiр про пiдтвердження вiд 30.09.2015 р. стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р. щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 15 грудня 2015 року;
- Договiр про внесення змiн № 6 вiд 30.09.2015 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до 01 вересня 2013 року щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 15 грудня 2015 року;
- Договiр про внесення змiн № 6 вiд 30.09.2015 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013 року
щодо подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 15 грудня 2015 року;
- Договiр про пiдтвердження вiд 16.12.2015 р. стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р. щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 31 березня 2016 року;
- Договiр про внесення змiн № 7 вiд 15.12.2015 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до 01 вересня 2013 року щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 31 березня 2016 року;
- Договiр про внесення змiн № 7 вiд 15.12.2015 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013 року
щодо подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 31 березня 2016 року;
- Договiр про пiдтвердження вiд 31.03.2016 р. стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р. щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 30 червня 2016 року;
- Договiр про внесення змiн № 8 вiд 31.03.2016 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до 01 вересня 2013 року щодо
подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 30 червня 2016 року;
- Договiр про внесення змiн № 8 вiд 31.03.2016 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом
застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013 року
щодо подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 30 червня 2016 року.
2. Схвалити укладенi, вчиненi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» значнi правочини, а саме:
1) Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ-004/2015/001 вiд 30.01.2015 р. з ТОВ
«ФIНЕКСПЕРТ» (Продавець), в особi Повiреного ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НАДРА», стосовно
купiвлi iменних iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ «КУА «ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ
«ТРЕТIЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД – ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ») в кiлькостi 1 177 135 штук за цiною
1 074,94 грн. за 1 iнвестицiйний сертифiкат, загальною вартiстю 1 265 349 496,90 грн. без урахування
ПДВ та iменних iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ «КУА «ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ
«ЧЕТВЕРТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД – ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ» НВЗТ) в кiлькостi 146 594 штук
за цiною 1 034,50 грн. за 1 iнвестицiйний сертифiкат, загальною вартiстю 151 651 493,00 грн. без
урахування ПДВ;
2) Договiр купiвлi-продажу iнвестицiйних сертифiкатiв № 41БВ/01-2 вiд 02.02.2015 р. з ТОВ
«ФIНЕКСПЕРТ» (Продавець), представленого торговцем цiнними паперами – ТОВ «БУДБРОК»,
стосовно купiвлi iменних iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ «КУА «ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ»
(ПВIФ «ЧЕТВЕРТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД – ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ» НВЗТ) в кiлькостi 640
штук за цiною 1 034,79 грн. за 1 iнвестицiйний сертифiкат, загальною вартiстю 662 265,60 грн. без

урахування ПДВ.
3. Попередньо схвалити, попередньо надати згоду на вчинення в майбутньому ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значного правочину (значних правочинiв),
а саме:
1) Договору(iв) про пiдтвердження стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р., Договору(iв) про
внесення змiн до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ,
набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до 01 вересня 2013 року та Договору(iв) про внесення змiн до
Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013 року, з "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строкiв) виконання забезпечених зобов’язань;
2) Договорiв добровiльного страхування:
- ризикiв втрат ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», пов’язаних iз здiйснюваною ним господарською
дiяльнiстю зi страховим тарифом не вище 5% (вiдсоткiв) та загальною сумою страхових платежiв до
100 000 000,00 грн.;
- ризикiв втрати або пошкодження майна ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» зi страховим тарифом не вище
3,5% (вiдсоткiв) та загальною сумою страхових платежiв до
87 500 000,00 грн.;
- ризикiв виникнення вiдповiдальностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» перед третiми особами за шкоду
заподiяну життю/здоров`ю та майну третiх осiб в результатi не залежних вiд ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» та не передбачуваних подiй, якi виникли в процесi ведення господарської дiяльностi ПАТ
«КОНЦЕРН СТИРОЛ», зi страховим тарифом не вище 1,8% (вiдсоткiв) та загальною сумою
страхових платежiв до 54 000 000,00 грн.
Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ», шляхом викладення його в новiй редакцiї (в редакцiї додатку 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 ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючуку С.М. вжити необхiднi заходи
щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ».
4. Нова редакцiя Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
починає дiяти (набирає чинностi) з дня його державної реєстрацiї.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По десятому питанню порядку денного вирiшили:
1. Внести та затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про
Наглядову раду, Положення про Правлiння шляхом викладення їх у нових редакцiях (в редакцiї
додаткiв до Протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Павлючука С.М. пiдписати новi редакцiї
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про
Правлiння.
3. Новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правлiння починають дiяти (набирають чинностi) з дня державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили:
1. Внести та затвердити змiни до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його у
новiй редакцiї (в редакцiї додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Павлючука С.М. пiдписати нову
редакцiю Кодексу корпоративного управлiння.
3. Нова редакцiя Кодексу корпоративного управлiння починає дiяти (набирає чинностi) з дня
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ».
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По дванадцатому питанню порядку денного вирiшили:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
- Халiна Олександра Сергiйовича;
- Кiкти Олега Олександровича;
- Перепелицi Сергiя Григоровича;
- Даниленко Євгенiї Олександрiвни;

- DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE 294504);
- HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер
HE 291677);
- MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер HE
291311);
- YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], (реєстрацiйний номер
HE 291310).
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По тринадцятому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) вирiшили:
Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кiлькостi – 6 (шiсть) осiб.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
По чотирнадцятому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
(компанiї: OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр; YAVVA HOLDINGS LIMITED, Кiпр;
DACTARON LIMITED, Кiпр; MAKDAVY HOLDINGS LIMITED, Кiпр) вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
1. Халiн Олександр Сергiйович – представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED
[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500);
2. Кiкта Олег Олександрович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED
[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500);
3. Перепелиця Сергiй Григорович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED
[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500);
4. Параскева Оксана Павлiвна - представник акцiонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310).
5. Natalia Dumitro Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду] - представник акцiонера - DACTARON
LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 294504);
6. Evi Lamprou [Евi Лампру] - представник акцiонера - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291311).
Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова рада сформована в повному кiлькiсному складi.
По п'янадцятому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) вирiшили:
1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», в тому числi розмiр винагороди (в редакцiї додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука
С.М. укласти та пiдписати вiд iменi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» договори з членами Наглядової ради
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
3. Затвердити кошторис витрат дiяльностi Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi –
200 000,00 грн. (двiстi тисяч гривень 00 копiйок) на рiк.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

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

04071 Україна м. Київ - - вул. Нижнiй Вал, 17/8

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

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

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 - - вул. Борисоглiбська, 5, лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263457
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) 593-10-36

Факс

(044) 593-10-36

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 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

01004 Україна м. Київ - - вул. Шовковична, 42-44

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

044-4957474

Факс

044-4957473

Вид діяльності

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 "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 569203
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

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).

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

Місцезнаходження

02094 Україна м. Київ - м. Київ вул. Червоногвардiйська, буд.5, офiс
202

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3187
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.

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" та на ПрАТ "Фондова бiржа
ПФТС".
На кiнець звiтного перiоду акцiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" входили в бiржовi списки зазначених фондових бiрж в категорiї позалiстингових
цiнних паперiв.
Протягом 2016 року не було фактiв лiстингу/делiстингу акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".

XI. Опис бізнесу
Строк iснування Товариства 20 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

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 у звiтному перiодi не
перебувало i у 2017 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

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

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.

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.
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства протягом 2016 року не здiйснювалося.
Згiдно нової редакцiї Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" зареєстрованої 03 червня 2016 року
утворено наступнi органи:
1. Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган.
2. Наглядова рада – орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлен в кiлькостi 6 осiб, якi обираються
строком на 1 (один) рiк.
3. Правлiння – колегiальний виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства. Кiлькiсний склад Правлiння Товариства встановлен в кiлькостi 6 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 Товариства в 2016 роцi склала 3 760 осiб.
Кiлькiсть працiвникiв Товариства на 31.12.2016 р. склала 3 320 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, Товариства
в 2016 роцi - 31 особа.
Працiвникiв Товариства, якi працюють на умовах неповного робочого часу, на кiнець звiтного
перiоду не має.
Фонд оплати Товариства за 2016 рiк склав - 237 328,0 тис.грн., що на 19 070,8 тис.грн. бiльше нiж
у 2015 роцi (фонд оплати за 2015 рiк - 218 257,2 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;
- 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 2016 року не здiйснювало спiльну дiяльнiсть з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом 2016 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 2016 роцi облiкова полiтика товариства була визначена наказом "Про облiкову
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
2016 роцi складались на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. Також
застосовуються форми первинних документiв, затвердженi внутрiшнiми розпорядчими
документами.
Товариство склало рiчну фiнансову звiтнiсть за 2016 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 має необмежений строк корисної експлуатацiї. ПАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 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
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
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 2016 року ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не здiйснювало виробництво та реалiзацiю
основних видiв продукцiї на власних виробничих фондах.
За останнi 5 рокiв в Товариствi вiдбувався рух основнiх засобiв.
1. Введено в дiю основних засобiв:
2012 - 44 399 тис.грн.
2013 - 62 075 тис.грн.
2014 - 45 426 тис.грн.
2015 - 4 878 тис.грн.
2016 - 15 606 тис.грн.
2. Полiпшено основних засобiв:
2012 - 489 520 тис.грн.
2013 - 258 601 тис.грн.
2014 - 62 377 тис.грн.
2015 - 5 842 тис.грн.
2016 - 10 571 тис.грн.
3. Вибуло основних засобiв:
2012 - 27 706 тис.грн.
2013 - 28 825 тис.грн.
2014 - 19 296 тис.грн.
2015 - 7 962 тис.грн.
2016 - 19 120 тис.грн.
На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у продовж останнiх п'яти рокiв реалiзовувались наступнi
iнвестицiйнi проекти у рамках затверджених внутрiбудiвельних титульних списках:
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.
2014 - 2016 роки
iнвестицiйнi проекти не реалiзовувались.
Iнвестицiйнi проекти ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та придбання та полiпшення основних засобiв
фiнансувались за рахунок власних коштiв та залучених коштiв мiжнародних та українських
фiнансових установ.
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", ДП "КСКЦ" ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", залежнi пiдприємства ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ", вiдокремленi пiдроздiли ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не укладали
протягом 2016 року правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами
Правлiння.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2016 року - 2 753 721 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних фондiв станом на початок 2016 року – 1 098 974 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 60,1 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2016 року - 2 754 129 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2016 року - 861 603 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 68,7 %.
Переоцiнки основних засобiв протягом 2016 року звiтного року не вiдбувалось.
В Товариствi застосовується лiнiйний метод амортизацiї.
Дiапазон строкiв корисного використання - вiд 2 рокiв до 50 рокiв.
Сума нарахованого зносу за 2016 рiк – 259 721 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 31.12.2016
р. дорiвнює – 836 312 тис.грн., що становить – 30,3 % 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 2016 року – 2 713 003
тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 359 298 тис.грн.,
машини та обладнання 2 240 873 тис.грн.,
транспортнi засоби 112 832 тис.грн.,
Сума нарахованого зносу на 31.12.2016 р. основних засобiв виробничого призначення – 1 862 288
тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 236 828 тис.грн.,
машини та обладнання 1 557 247 тис.грн.,
транспортнi засоби 68 213 тис.грн.,
Ступень зносу на 31.12.2016 р. основних засобiв виробничого призначення – 68,6%, в тому числi:
будiвлi та споруди 65,9 %,
машини та обладнання 69,5%,
транспортнi засоби 60,4%.
Первiсна вартiсть законсервованих основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2016
року -2 186 428 тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 274 210 тис.грн.,
машини та обладнання 1 844 356 тис.грн.,
транспортнi засоби 67 862 тис.грн..
Ступень використання основних засобiв виробничого призначення, якi не переданi в оренду на
кiнець 2016 року:

будiвлi та споруди 23,7%,
машини та обладнання 17,7%,
транспортнi засоби 39,9%.
Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення на кiнець 2016 року - 41 126
тис.грн.
Сума нарахованого на 31.12.2016 р. зносу основних засобiв невиробничого призначення - 30 238
тис.грн.
Ступень зносу основнiх засобiв невиробничого призначення на 31.12.2016 р. - 73,5%.
Товариством переданi в оперативну оренду основнi засоби, якi не приймають участi у
виробничому процесi. Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду
основних засобiв – 50 351 тис.грн., залишкова вартiсть – 36 010 тис. грн.
Основнi засоби, що числяться на балансi пiдприємства, крiм тих, що переданi в оренду,
використовуються за призначенням.
У 2016 роцi вiдбувався рух основних засобiв.
1. Введено в дiю основних засобiв виробничого призначення на 15 562 тис.грн., у т.ч.:
будiвлi та споруди 4 313 тис.грн.
машини та обладнання 7 955 тис.грн.
транспортнi засоби 0 тис.грн.
iншi основнi засоби 3 294 тис.грн.
2. Полiпшено основних засобiв виробничого призначення на 10 571 тис.грн.
будiвлi та споруди 4 970 тис.грн.
машини та обладнання 2 533 тис.грн.
транспортнi засоби 206 тис.грн.
3. Реалiзовано 0 тис.грн.:
4. Лiквiдовано 19 121 тис.грн.:
будiвлi та споруди 10 544 тис.грн.
машини та обладнання 8 444 тис.грн.
транспортнi засоби 11 тис.грн.
iншi основнi засоби 122 тис.грн.
Значнi правочинi щодо придбання основних засобiв Товариством на протязi 2016 року не
укладались.
На кiнець звiтного перiоду до основних засобiв емiтента входять (мiсцезнаходження Донецька
обл., м. Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10):
3 агрегата з виробництва амiаку
2 агрегата з виробнитцва карбамiду
завод з виробництва амiачної селiтри
завод з виробництва полiстиролiв
агрегат з виробництва нiтрiту та нiтрату натрiю
У 2016 роцi товарна продукцiя не вироблялась:
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
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.
На 2017 рiк ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не має планiв щодо зростання виробничих потужностей.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до
погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв
капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до
основних iноземних валют та продовжувалася у 2016 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2015
роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2016 року уповiльнився та склав приблизно 12%
(рiчний темп iнфляцiї за 2015 рiк сягнув 43%), в той час як ВВП знову збiльшився на 1% (пiсля
падiння на 10% у 2015 роцi).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2016 року була помiрною. Станом на дату цього звiту
офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26,90 гривнi за 1 долар
США порiвняно з 27,19 гривень за 1 долар США на 31 грудня 2016 року (на 31 грудня 2015 року –
24,00 гривнi за 1 долар США). В 2016 роцi Нацiональний Банк України («НБУ») зробив певнi
кроки для послаблення обмежень валютного контролю, що були впровадженi в 2014–2015 роках.
Зокрема, обов’язковий продаж надходжень iноземної валюти було знижено з 75% до 65% пiсля 9
червня 2016 року та до 50% починаючи з 5 квiтня 2017 року. Перiод погашення заборгованостi за
експортно iмпортними контрактами було збiльшено з 90 до 120 днiв починаючи з 28 липня 2016
року. Також починаючи з 13 червня 2016 року НБУ дозволив українським компанiям виплачувати
дивiденди нерезидентам з лiмiтом у сумi 5 мiльйонiв доларiв на мiсяць.
НБУ подовжував дiю цих обмежень декiлька разiв протягом 2015 та 2016 рокiв та поточнi
обмеження дiють до їх вiдмiни НБУ (з деякими невеликими виключеннями, включаючи
обов’язкову конвертацiю надходжень iноземної валюти, що припиняють дiю 16 червня 2017 року).
МВФ продовжував пiдтримку українського уряду за 4 рiчною програмою фiнансування (EFF),
затвердженою у березнi 2015 року, надавши третiй транш в сумi близько 1 мiльярда доларiв в
вереснi 2016 року та 1 мiльярда доларiв у квiтнi 2017 року. Подальше надання траншiв МВФ
залежить вiд проведення урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового та
полiтичного характеру.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якость
активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори.
У зв’язку з нестабiльною i небезпечною ситуацiєю на територiї м. Горлiвка, пов’язаною з
неможливiстю створення в повному обсязi безпечних умов працi на пiдприємствi, забезпечення
безпеки технологiчних процесiв, Компанiя частково призупинила виробництво готової продукцiї.
У
липнi 2014 року була органiзована робота по завершенню розпочатих технологiчних процесiв та
робота по пiдтримцi служб життєзабезпечення.
Конфлiкт на сходi України що почався навеснi 2014 року ще не вирiшено. Однак, з моменту
пiдписання угоди про припинення вогню в лютому 2015 року до сiчня-березня 2017 не було
суттєвої подальшої ескалацiї конфлiкту. Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю були
напруженими.
1 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Вiдразу
пiсля цього росiйська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних
товарiв. У вiдповiдь уряд України впровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських

товарiв.
У 2016 роцi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» було сплачено пенi та штрафи у розмiрi 7,31 тис.грн., у
тому числi:
- за несвоєчасну сплату платежiв за поставлену електроенергiю - 7,26 тис.грн.;
- iншi – 0,05 тис.грн.
Дiяльнiсть ПАТ "Концерн Стирол" фiнансується за рахунок власних коштiв та залучених коштiв
мiжнародних та українських фiнансових установ.
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 зв’язку з нестабiльною i небезпечною ситуацiєю на територiї м. Горлiвка, пов’язаною з
неможливiстю створення в повному обсязi безпечних умов працi на пiдприємствi, забезпечення
безпеки технологiчних процесiв, ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" призупинила виробництво готової
продукцiї.
В 2016 роцi ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не здiйснювало дослiджень та розробок.
Справа № 905/3647/15 за позовом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Державний
ощадний банк України», до ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», м. Горлiвка, Донецька область про
стягнення заборгованостi за договором кредитної лiнiї № 476/31/1 вiд 25.08.2011 р.
З урахуванням заяви про збiльшення позовних вимог вiд 29.02.2016г. актуальна сума стягнення
становить:
1) 103 879 132,89 доларiв США за прострочену заборгованiсть за договором кредитної лiнiї №
476/31/1 вiд 25.08.2011 р. з яких:
95 800 000,00 дол. США - прострочена заборгованiсть за кредитом;
8 079 132,89 дол. США - прострочена заборгованiсть за вiдсотками.
2) 3 044 716,14 грн. з яких:
686 104,62 грн. - 3% рiчних за несвоєчасне погашення кредиту;
2 276 954,42 грн. - 3% рiчних за несвоєчасне погашення вiдсоткiв;
76 500,00 грн. - прострочена заборгованiсть по комiсiйнiй винагородi;
3 299,63 грн. - 3% рiчних за несвоєчасну оплату комiсiї;
1 857,47 грн. - iнфляцiйнi за несвоєчасну оплату комiсiї.
Рiшенням суду вiд 23.11.2016 р. (повний текст пiдписано 24.11.2016 р.) задовольнити позов АТ
«Державний ощадний банк України» до ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» частково, стягнути - 95 800
000,00 доларiв США простроченої заборгованостi за кредитом, 8 079 132,89 доларiв США
простроченої заборгованостi за вiдсотками, 76 500,00грн. простроченої заборгованостi по
комiсiйнiй винагородi, 686 104,62грн. 3% рiчних за несвоєчасне погашення кредиту, 2 276 954,42
грн. 3% рiчних за несвоєчасне погашення вiдсоткiв, 3 295,26грн. 3% рiчних за несвоєчасну сплату
комiсiї, 1 377,36грн. iнфляцiйних втрат за несвоєчасну сплату комiсiї, 182 699,97грн. судового
збору, 39 719,99 грн. витрат на проведення судової експертизи. В iнших вимогах вiдмовити.
05.12.2016 р. ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» спрямована апеляцiйна скарга на рiшення суду вiд
23.11.2016 р .
20.03.2017г. в задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiдмовлено.

05.04.2017г. ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» спрямована касацiйна скарга на рiшення суду першої та
апеляцiйної iнстанцiй.
На даний момент очiкується вiдкриття касацiйного провадження у Вищому господарському судi
України.
Справа № 805/91/16-а за позовом ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до Спецiалiзованої державної
податкової iнспекцiї по обслуговуванню великих платникiв в м. Донецьку Мiжрегiонального
головного управлiння Мiндоходiв про визнання протиправним та скасування податкового
повiдомлення-рiшення вiд 26.11.2015 р № 0000514700/5605/10/28-03-47 (Форма «Р») про
збiльшення суми грошового зобов'язання за платежем податку на додану вартiсть в розмiрi 1 327
866 015,00 грн., з яких: 1 062 292 812,00 грн. за основним платежем та 265 573 203,00 грн. за
штрафними санкцiями.
Ухвалою суду вiд 19.02.2016 р. порушено провадження у справi.
30.06.2016 р. позовнi вимоги ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» задоволенi в повному обсязi.
Постановою вiд 26.12.2016 р. апеляцiйна скарга СДПI задоволена, рiшення суду першої iнстанцiї
скасовано.
30.12.2016г. направлена касацiйна скарга на постанову вiд 26.12.2016г.
22.02.2017г. вiдкрито касацiйне провадження у данiй справi.
На даний момент очiкується призначення дати судового засiдання для розгляду касацiйної скарги
у Вищому адмiнiстративному судi України.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2014-2016 рр.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), тис.грн.
2014 рiк - 1 202 753
2015 рiк - 11 795
2016 рiк - 841
Виробництво основних видiв продукцiї, у т.ч.
- амiак, тис.тн
2014 рiк - 133,0
2015-2016 роки - виробництва не було
- карбамiд, тис.тн
2014 рiк - 107,0
2015-2016 роки - виробництва не було
- амiачна селiтра, тис.тн
2014 рiк - 124,7
2015-2016 роки - виробництва не було
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.
2014 рiк - -16 462 699
2015 рiк - -16 062 550
2016 рiк - -6 395 976

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:
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0
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0

0

51034
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0

0

0
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0
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транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
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0

0

0

0

0

0

7846

10888

0

0
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1098974
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0

0

1098974
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Найменування
основних засобів

2. Невиробничого
призначення:

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв - вiд 2 рокiв до 50 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2016 року - 2 753 721 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на початок 2016 року - 1 098 974 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 60,1 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2016 року - 2 754 129 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2016 року - 861 603 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 68,7 %.
Первiсна вартiсть законсервованих основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2016
року - 2 186 428 тис.грн.
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення на кiнець звiтного перiоду
становить 20,6 %.
Сума нарахованого зносу за 2016 рiк - 259 721 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 р. 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 31.12.2016 р.

- 95,8 мiльйонiв доларiв США. % ставка - 11%. Строк дiї кредитного договiру - до 26.02.2016 р.
Мета використання коштiв кредиту: поповнення обiгових коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

-42593433

-36198906

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 31.12.2016 р. складала вiд’ємне значення -42
593 433 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

3091213

X

X

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"Державний ощадний
банк України"

25.08.2011

3091213

11

26.02.2016

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

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1240606

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

50064697

X

X

Усього зобов'язань

X

54396516

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2016 р. зобов'язання за кредитами банкiв складає 3 091 213 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) - 95,8 мiльйонiв доларiв
США (за курсом НБУ на 31.12.2016 р. - 2 604 884 тис.грн.). % ставка - 11%. Строк дiї
кредитного договiру - до 26.02.2016 р. Мета використання коштiв кредиту: поповнення
обiгових коштiв;
- заборгованiсть по нарахованих прострочених процентах 2015 року - 17,88 мiльйонiв
доларiв США (за курсом НБУ на 31.12.2016 р. - 486 317 тис.грн.).
Станом на 31.12.2016 р. iншi зобов'язання складали 50 064 697 тис.грн., у тому числi:
- довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 98 043 тис.грн.;
- з одержаних авансiв - 1 857 774 тис.грн.;
- за товари, роботи, послуги - 23 014 305 тис.грн.;
- з оплати працi - 23 889 тис.грн.;
- з учасниками - 33 218 тис.грн.;
- поточнi забезпечення - 6 855 654 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 18 181 814 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

24.05.2016

23983076

11039886

217

Опис

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016
року, Протокол № 29 попередньо схвалено, попередньо надано згоду на вчинення в
майбутньому ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
значного правочину (значних правочинiв), а саме:
Договору(iв) про пiдтвердження стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р.,
Договору(iв) про внесення змiн до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави
якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до 01 вересня 2013 року та
Договору(iв) про внесення змiн до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави
якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013
року, щодо продовження строку (строкiв) виконання забезпечених зобов’язань.

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

15.01.2016

18.01.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

24.05.2016

25.05.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

08.06.2016

09.06.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

16.06.2016

17.06.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

29.07.2016

29.07.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мiжнародна
група аудиторiв"

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

32621402
м.Київ, вул. Артема, 58/2в, оф.27

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

3265 25.09.2003

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**

303 П 000303 12.11.2015 до
04.09.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Керiвництву

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мiжнародна
група аудиторiв"
32621402
м.Київ, вул. Артема, 58/2в, оф.27
3265 25.09.2003
303 П 000303 12.11.2015 до
04.09.2018

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Ми провели аудит фiнансової звiтностi, що включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року, Звiт
про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом), Звiт про
власний капiтал, за рiк, що закiнчився на зазначену дату, Примiтки (далi – Рiчна фiнансова звiтнiсть, Фiнансовi звiти)
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе
управлiнський персонал Товариства, ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо них на пiдставi
аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас
планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб одержати обґрунтовану впевненiсть, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнювання застосовуваних
принципiв бухгалтерського облiку та суттєвий вплив облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а
також оцiнювання надання фiнансових звiтiв у цiлому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає
обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
1. Ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня 2016 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю
в кiнцi 2016 року. Також зазначаємо, що не iснує альтернативних джерел iнформацiї, якi могли б пiдвищити нашу
довiру до вхiдних залишкiв на початок року. Оскiльки залишки запасiв та основних засобiв на початок звiтного
перiоду застосовуються для визначення фiнансового результату, ми не змогли визначити, чи вимагалося б
коригування прибутку за рiк у звiтi про фiнансовi результати.
2. Ми не дiйшли згоди з управлiнським персоналом Товариства вiдносно коригування балансової вартостi
необоротних активiв у сторону зменшення, у зв’язку з iснуванням очевидних та невiдворотних ознак зменшення
корисностi активiв на тимчасово окупованих територiях з вiднесенням на витрати певної суми, як того вимагають
МСФЗ.
Вiдповiдно до пункту 9 МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» в кiнцi кожного звiтного перiоду суб'єктовi
господарювання слiд оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з
таких ознак iснує, суб'єктовi господарювання слiд оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Як на дату складання фiнансової звiтностi iснували, так i на дату її випуску продовжують iснувати очевиднi ознаки
зменшення корисностi зазначеної вище категорiї активiв. Принаймнi це такi як:
"протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на суб'єкт господарювання або вони вiдбудуться
найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi, в якому дiє суб'єкт
господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив" (витяг з пункту 12 МСБО36);
"протягом перiоду вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на суб'єкт господарювання, або очiкується, що
вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або спосiб нинiшнього чи запланованого
використання активу. Цi змiни включають плани припинити використання активу, припинити або реструктуризувати
господарську одиницю, до якої належить цей актив"(витяг з пункту 12 МСБО36).
Ми не можемо достовiрно визначити негативний вплив даного питання у виглядi збитку вiд знецiнення активiв (сума,
на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його/iї очiкуваного
вiдшкодування) на чистий прибуток Товариства. Однак вiдмiчаємо, що дана сума є суттєвою.
3. В статтi активiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Звiту про фiнансовий стан станом на 31
грудня 2016 року вiдображенi залишки заборгованостi, що мають строк з початку їх виникнення бiльше 360 днiв,
тобто простроченої та знецiненої в сумi 4 960 372 тис.грн., резер сумнiвних боргiв нараховано в сумi 26 507 тис.грн. В
статтi активiв Iнша дебiторська заборгованiсть Звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року вiдображенi
залишки заборгованостi, що мають строк з початку їх виникнення бiльше 360 днiв, i вiдображенi за контрактною
вартiстю в сумi первiсного визнання фiнансового активу 1 164 615 тис.грн. Ми звертаємо увагу на вплив економiчних
умов, що склалися в Українi, зокрема на фiнансовому ринку. Цi умови вказують на iснування ризикiв щодо здатностi
суб'єктiв господарювання своєчасно погашати дебiторську заборгованiсть.
Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi з врахуванням iснуючих ризикiв такi заборгованостi
можуть класифiкуватися як активи, що вiдображаються за теперiшньою дисконтованою вартiстю майбутнiх чистих
надходжень грошових коштiв. Це, як правило свiдчить про наявнiсть подiї збитку станом на дату складання
фiнансової звiтностi.
4 За статтею Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується сума заборгованостi в розмiрi 1 125 302 тис.грн.
Такi заборгованостi можуть класифiкуватися як активи, що вiдображаються за теперiшньою дисконтованою вартiстю
майбутнiх чистих надходжень грошових коштiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань 1-3, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно – позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, його
фiнансовi результати, рух власного капiталу, рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, та вiдповiдає
дiйсному фiнансовому стану Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання

У зв’язку з нестабiльною i небезпечною ситуацiєю на територiї м. Горлiвка, пов’язаною з неможливiстю створення в
повному обсязi безпечних умов працi на пiдприємствi, забезпечення безпеки технологiчних процесiв, Товариство
частково призупинило виробництво готової продукцiї. У липнi 2014 року була органiзована робота по завершенню
розпочатих технологiчних процесiв та робота по пiдтримцi служб життєзабезпечення.
Конфлiкт на сходi України, що почався навеснi 2014 року, ще не вирiшено. Можлива ймовiрнiсть вiйськових дiй i
цивiльних заворушень, Аудитор не може впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх
вплив на безперервнiсть дiяльностi Товариства в найближчому майбутньому.
Це питання не вплинуло на умовно-позитивну думку, висловлену Аудитором щодо перевiреної фiнансової звiтностi
Товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за рiк, що закiнчився
31.12.2015р., була перевiрена iншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку щодо цiєї звiтностi
15.03.2016р.
Генеральний директор ТОВ «Мiжнародна група аудиторiв»
(сертифiкат А№005016) Iванченко О.С.
15 березня 2017 року
офiс №27 в буд.№58/2 по вулицi Артема в мiстi Києвi
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Аудиторський звiт
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»
станом на 31.12.2016р.
Вступний параграф
Незалежна аудиторська фiрма товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна група аудиторiв» (свiдоцтво
про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3265 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати
України №127) (надалi – Аудитор), провела аудит фiнансової звiтностi, що включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс)
на 31 грудня 2016 року, Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв (за
непрямим методом), Звiт про власний капiтал, за рiк, закiнчився 31.12.2016р., ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (мiсцезнаходження: 84610, м. Горлiвка, Донецької областi, вул.Горлiвської
Дивiзiї, буд. 10)(надалi – Товариство).
Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за
висловлення думки щодо них на пiдставi аудиторської перевiрки. В перiодi, що перевiрявся вiдповiдальними
Товариства були:
Голова правлiння - Павлючук С.М., Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 29/07/2016 вiд 29.07.2016р.
(пiдтвердження повноважень)
Головний бухгалтер - Тятков С.В., наказ №22 вiд 08.01.2009р.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдно до плану аудиторської перевiрки, ми провели нашу вибiркову тематичну перевiрку у вiдповiдностi з
вимогами Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” №3125-ХII вiд 22.04.1993р., керуючись Законами України
“Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, а також Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв - МСА
700 “Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть”, МСА 701 “Модифiкацiя висновку незалежного аудитора”,
МСА 720 “Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти”, МСА 3000 “Завдання з надання
впевненостi”, що прийнятi в якостi Нацiональних нормативiв аудиту вiдповiдно до протоколу засiдання Аудиторської
палати України вiд 18.04.2003р. №122, а також МСА 705, 706, 710, 720, 800, нормативiв аудиту в Українi. Цi
нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень
щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування
доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi,
чинним протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено також оцiнку вiдповiдностi даних
звiтностi даним бухгалтерського облiку.
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
Основнi вiдомостi про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» є юридичною особою, заснованою вiдповiдно до
законодавства України. Товариство було створене у 1933 роцi як державне пiдприємство. У 1995 роцi Товариство
було перетворено у акцiонерне товариство i згодом приватизовано в рамках програми приватизацiї в Українi. У травнi
2011 року Товариство було реорганiзоване в публiчне акцiонерне товариство.
У серпнi 2010 року 90,3% акцiй Групи придбала Ostchem Investments Limited. Фактичною материнською компанiєю

Групи є Ostchem Holding Limited (“Ostchem”), а кiнцевим власником є пан Дмитро Фiрташ.
Основною дiяльнiстю Товариства є виробництво карбамiду, амiаку, амiачної селiтри та iнших хiмiчних речовин.
Продукцiя Товариства реалiзується на внутрiшньому ринку та експортується. Виробничi потужностi Товариства
розташованi в Українi.
Товариство протягом 2016 року дiяло на пiдставi Статуту, затвердженого Рiшенням рiчних загальних зборiв
акцiонерiв (Протокол №29 вiд 24.05.16р.).
У вiдповiдностi до Статуту, розмiр Статутного капiталу – 949 384 800 (дев’ятьсот сорок дев’ять мiльйонiв триста
вiсiмдесят чотири тисячi вiсiмсот) гривень 00 копiйок, подiлений на 27 125 280 (двадцять сiм мiльйонiв сто двадцять
п’ять тисяч двiстi вiсiмдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 35,00 (тридцять п’ять) гривень.
Вiдповiдно до статуту, Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку,
створення високо конкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння, збiльшення
ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi та збiльшення ринкової капiталiзацiї Товариства.
Товариство має право самостiйно здiйснювати дiяльнiсть у будь-якiй сферi, що пов’язана з предметом її дiяльностi.
Управлiння дiяльнiстю Товариства i контроль за дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв здiйснюється наступними
органами Товариства: Загальними зборами Товариства; Наглядовою радою; Правлiнням; Ревiзiйною комiсiєю. Склад,
компетенцiя та порядок роботи органiв управлiння Товариства визначаються чинним законодавством України,
Статутом.
Вiдповiдно до Статуту, загальнi збори Товариства (Загальнi збори) є вищим органом Товариства. Товариство
зобов’язане щорiчно проводити Загальнi збори акцiонерiв.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння її поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства на чолi з
Головою Правлiння.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, виконанням Товариством чинного законодавства
України, вимог статуту та внутрiшнiх документiв Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя Товариства, члени якого
обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, або з
юридичних осiб-акцiонерiв.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках. Товариство має 2 вiдокремлених
пiдроздiли згiдно документiв, наданих до перевiрки, 1 з яких знаходиться на непiдконтрольнiй Українi територiї.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом.
На момент здiйснення перевiрки, в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України мiститься
наступна iнформацiя про Товариство:
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"
(ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ")
Органiзацiйно-правова форма ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 05761614
Мiсцезнаходження юридичної особи 84610, Донецька обл., мiсто Горлiвка, ВУЛИЦЯ ГОРЛIВСЬКОЇ ДИВIЗIЇ,
будинок 10
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник – фiзична
особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
фiзичнi особи-акцiонери та юридичнi особи- акцiонери
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 949384800.00
________________________________________
КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ФIРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ
ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО БУДИНОК 12 КВАРТИРА 19
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування
Розмiр (грн.): 949384800.00
Дата закiнчення формування: 10.06.2006
Види дiяльностi Код КВЕД 20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин;
Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив i азотних сполук (основний);
Код КВЕД 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах;
Код КВЕД 77.21 Прокат товарiв для спорту та вiдпочинку;
Код КВЕД 85.52 Освiта у сферi культури;
Код КВЕД 86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв;
Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика;
Код КВЕД 86.22 Спецiалiзована медична практика;
Код КВЕД 86.23 Стоматологiчна практика;
Код КВЕД 86.90 Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я;
Код КВЕД 90.01 Театральна та концертна дiяльнiсть;
Код КВЕД 90.04 Функцiювання театральних i концертних залiв;
Код КВЕД 93.11 Функцiювання спортивних споруд;
Код КВЕД 93.19 Iнша дiяльнiсть у сферi спорту;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
Код КВЕД 46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами;
Код КВЕД 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах;
Код КВЕД 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку;
Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих
сферах;
Код КВЕД 73.11 Рекламнi агентства;
Код КВЕД 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;
Код КВЕД 36.00 Забiр, очищення та постачання води;
Код КВЕД 37.00 Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння
юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi
мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про
наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи ПАВЛЮЧУК СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ пiдписант (згiдно п.13.17.1 статуту право пiдпису має тiльки голова правлiння);
ПАВЛЮЧУК СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керiвник
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного
державного реєстру вiдомостей про юридичну особу – у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була
проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприємцiв" Дата державної реєстрацiї: 10.10.1995
Дата запису: 15.09.2004
Номер запису: 1 256 120 0000 000114
Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
Код ЄДРПОУ ВП: 25104611
Мiсцезнаходження ВП: 84601, Донецька обл., мiсто Горлiвка, Центрально-Мiський район, ВУЛИЦЯ
БЕЗПОЩАДНОГО, будинок 49
________________________________________
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ" У МIСТI КИЇВ
Код ЄДРПОУ ВП: 38023621
Мiсцезнаходження ВП: 01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Горлiвське мiське управлiння юстицiї Донецької областi
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв,
Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000;
Дата взяття на облiк: 22.05.1995
АРТЕМIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (КАЛIНIНСЬКИЙ РАЙОН М.ГОРЛIВКА):
Iдентифiкацiйний код органу: 39884035;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);
Дата взяття на облiк: 16.10.1995;
Номер взяття на облiк: 501
АРТЕМIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (КАЛIНIНСЬКИЙ РАЙОН М.ГОРЛIВКА):
Iдентифiкацiйний код органу: 39884035;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облiк: 01.01.1991;
Номер взяття на облiк: 05-09-03-0015
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних
державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код
КВЕД 20.15 Виробництво добрив i азотних сполук
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 05-0903-0015;
Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної
дiяльностi: 38
Дата вiдкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень) 12-12-

2016; 30-11-2016; 30-11-2016; 30-11-2016; 25-04-2016; 28-03-2016
Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 0624278338
Телефон 2: 0624278375
Адреса електронної пошти: offis@mail.stirol.net
Факс: 0624278243
Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
Аудит проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту №700, 701, 720. Щодо окремих компонентiв
фiнансової звiтностi повiдомляємо наступне:
Товариство самостiйно здiйснювало ведення бухгалтерського, податкового i статистичного облiку та формувало
звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства України. Фiнансовий рiк компанiї збiгається з календарним роком. За
достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несе вiдповiдальнiсть керiвництво Товариства.
Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою. Реєстрацiя операцiй в регiстрах бухгалтерського
облiку здiйснювалась на пiдставi первинних документiв.
Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером за допомогою програми
«1С:Бухгалтерiя».
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення усiх
господарських операцiй в первинних документах, зберiгання опрацьованих документiв, регiстрiв та звiтiв протягом
встановленого термiну, але не менше трьох рокiв, несе посадова особа, котра здiйснює керiвництво пiдприємством
згiдно з установчими документами.
Товариство зобов’язане не рiдше одного разу на рiк iнформувати громадськiсть щодо своєї господарсько-фiнансової
ситуацiї та результатiв дiяльностi шляхом опублiкування рiчного звiту. Рiчний звiт публiкується не пiзнiше нiж пiсля
дев’яти мiсяцiв року, наступного за звiтним. Товариство зобов’язане для перевiрки та пiдтвердження правильностi
рiчного фiнансового звiту щорiчно залучати аудитора не пов’язаного майновими iнтересами з Товариства та її
учасниками. Аудиторська перевiрка фiнансової дiяльностi Товариства проводиться шляхом укладення договору з
незалежним аудитором. Порядок проведення перевiрки визначається договором.
Основнi засади облiкової полiтики Товариства систематизованi в наказi про Облiкову полiтику. Протягом перiоду, що
перевiрявся, облiкова полiтика не змiнювалась.
В перiодi, що перевiрявся, Товариство проводило щорiчну iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, що пiдтверджують
данi рiчного фiнансового звiту.
Стосовно наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА 720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть»): Аудитори ознайомилися з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть
невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю та iншою
iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудиторами фiнансової звiтностi Товариства.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»): отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування
прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття
iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати.
Подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на
фiнансовий стан Товариства не вiдбувалось; iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть
Товариства у майбутньому - не виявлено. Значнi правочини, в розумiннi Закону України «Про акцiонернi товариства»
Товариство в 2016 роцi здiйснювало у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
В цiлому загальний стан бухгалтерського облiку можна оцiнити як задовiльний.
Облiк основних засобiв. Перевiрка нарахування зносу. Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство в своїй господарськiй дiяльностi використовувало основнi засоби, якi
були оцiненi достовiрно та вiдповiдно до критерiїв, визначених за мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку
(IFRS) 16. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та резерву пiд
знецiнення, якщо необхiдно.
Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, за вирахуванням
накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть машин та обладнання та iншi прямi
витрати.
Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того фiнансового перiоду, в якому
вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти
списуються.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо
такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює вартiсть вiдшкодування активу як його справедливу вартiсть за
вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Якщо iснують
будь-якi ознаки знецiнення, балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд
знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх роках,
сторнується вiдповiдним чином, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi використання активу або його
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, вiдбулися змiни.

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень з їхньою балансовою
вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх первiсної вартостi за
вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх експлуатацiї за такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Будiвлi та споруди вiд 20 до 50
Виробниче обладнання вiд 4 до 20
Транспортнi засоби вiд 6 до 20
Офiснi меблi та обладнання вiд 2 до 10
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд продажу цього
активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку експлуатацiї.
Переоцiнок основних засобiв у перевiреному перiодi не проводилось. Одиницею облiку основних засобiв був окремий
об'єкт.
Первiсна вартiсть основних засобiв становить на 01.01.2016р. – 2 753 721 тис.грн., станом на 31.12.2016р. – 2 754 129
тис.грн.
Знос основних засобiв за даними Товариства становить на 01.01.2016р. – 1 654 747 тис.грн., на 31.12.2016р. – 1 892 526
тис.грн.
Розмiр незавершених капiтальних iнвестицiй на початок звiтного перiоду складав 443 484 тис.грн., станом на
31.12.2016р. – 428 089 тис.грн.
Облiк матерiальних запасiв
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть запасних частин та
iнших допомiжних матерiалiв визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi, iнших товарно-матерiальних
запасiв - сереньозваженої собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, якi
розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста
вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних
витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут.
Каталiзатори, якi використовуються у процесi виробництва протягом бiльше одного року, вiдображаються у складi
основних засобiв i амортизуються за методом виробничих одиниць на основi норм споживання на тону виробленої
продукцiї. Дорогоцiннi метали i каталiзатори, якi використовуються менше одного року, представленi у складi
товарно-матерiальних запасiв i списуються на виробничi витрати на основi норм споживання на тону виробленої
продукцiї.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей не проводилась. За даними облiку Товариством, станом на 01.01.2016р.
вартiсть запасiв складає 746 022 тис.грн., на 31.12.2016р. – 755 493 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв
Аудитором було здiйснено розрахунок вартостi чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН СТИРОЛ» на виконання Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку №485 вiд 17
листопада 2004 року «Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» на
пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2016 року:
Активи: Роздiл 1 Активу Балансу: 3 834 178 тис.грн.
Роздiл 2 Активу Балансу: 7 968 905 тис.грн.
Всього: 11 803 083 тис.грн.
Зобов’язання: Роздiл 2 Пасиву Балансу
Роздiл 3 Пасиву Балансу: 98 043тис.грн.
54 298 473 тис.грн.
Всього: 54 396 516 тис.грн.
Розрахунок вартостi чистих активiв: Активи - Зобов’язання = (11 803 083 – 54 396 516) = (-) 42 593 433 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» станом на
31.12.2016 року має вiд’ємне значення та складає 42 593 433 тис.грн., при статутному капiталi 949 385 тис.грн., що не
вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України яким передбачено: "Якщо пiсля закiнчення другого та
кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд
статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Iснує загроза
безперевностi дiяльностi.
Облiк коштiв та розрахункiв. Ведення розрахункових операцiй
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. Розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались грошовими коштами на пiдставi
укладених договорiв.

Кошти з рахункiв списувалися за платiжними дорученнями розпорядника коштiв на пiдставi виставлених рахункiв.
Суми коштiв, що зарахованi або списанi з розрахункового рахунку, вiдповiдно, вiдображенi в оборотнiй вiдомостi та
фiнансовiй звiтностi. Залишки коштiв на розрахункових рахунках вiдповiдають залишкам, вiдображеним в облiку по
рахунку 31 “Рахунки в банках”.
На поточних рахунках Товариства в банках на 01.01.2016р. облiковувалось – 168 тис.грн., на 31.12.2016р. – 89 тис.грн.
Облiк заборгованостi. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за
справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення.
Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї
довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або
якщо передоплата стосується активу, який при початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як
Товариство отримало контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi
економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання
товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi було
видано аванси, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв та передплат виданих зменшується належним чином i
вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку.
Передоплати показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими
сумами буде здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг.
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з
наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях,
коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв.
Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов
нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi
групи.
Розмiр дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за даними Балансу станом на 01.01.2016р. склав 4 990
018 тис.грн., станом на 31.12.2016р. – 4 987 477 тис.грн., у т.ч. понад 12 мiсяцiв – 4 960 372 тис.грн. Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть облiковується за первинною вартiстю та скаладає станом на 31.12.2016р. 1 164 615 тис.грн.
та є простроченою понад 12 мiсяцiв.
Розмiр кредиторської заборгованостi за даними Балансу Товариства за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2016р.
– 20 458 708 тис.грн, на 31.12.2016р. складає 23 014 305 тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 р. складали 18 181 814 тис.грн.
За даними облiку Товариства у нього вiдсутнi простроченi зобов’язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених
штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Власний капiтал
Вiдповiдно до облiку Товариства та Статуту в новiй редакцiї, Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 949 384 800 (дев’ятьсот сорок дев’ять мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири
тисячi вiсiмсот) гривень 00 копiйок, подiлений на 27 125 280 (двадцять сiм мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч двiстi
вiсiмдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 35,00 (тридцять п’ять) гривень.
За даними облiку Товариства Статутний капiтал станом на 01.01.2016 року наповнений повнiстю i протягом року був
незмiнним.
Власний капiтал станом на 01.01.2016 року мав вiд’ємне значення та складав 36 198 906 тис.грн., станом на 31.12.2016
року – також вiд’ємне значення 42 593 433 тис.грн. За 2016 рiк розмiр власного капiталу зменшився на 6 394 527
тис.грн.
Облiк фiнансових результатiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння товарами. Зазвичай, це
вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Якщо Товариство погоджується доставити вантаж у конкретне мiсце,
виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю в зазначеному мiсцi.
Виручка показується за вирахуванням ПДВ та знижок.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi повиннi бути отриманi.
Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає закупiвельнi цiни,
транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового
погашення кредитiв, процентнi доходи вiд iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та
прибутки i збитки вiд курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. Всi процентнi та iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi
доходи визнаються за принципом нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
Загалом, облiк правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру фiнансового результату дiяльностi
Товариства в перiодi, що перевiрявся.
Непокритий збиток станом на 01.01.2016р. становить 38 990 086 тис.грн., станом на 31.12.2016р. становить – 45 384
613 тис.грн. За 2016 рiк Товариство отримало сукупний збиток в сумi 6 394 518 тис.грн.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудитор: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна група аудиторiв»; код ЄДРПОУ 32621402;
свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3265 видане згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України №127 вiд 25.09.2003р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №303, серiя П000303 вiд 12.11.2015р. Аудитор,
що проводив аудиторську перевiрку: Iванченко Ольга Сергiївна, сертифiкат А №005016 вiд 26.12.2001 року.
Мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Артема, 58/2в, оф.27, пошта: o_ivanchenko@bk.ru, тел./факс: 501 2441.
Перевiрка проведена у строк з 16.02.2017р. по 15.03.2017р. за мiсцезнаходженням Аудитора, згiдно з умовами
Договору вiд 16.02.2017р. Масштаб перевiрки становить: документальним методом – 50%, розрахунково-аналiтичним
- 50% вiд загального обсягу документацiї.
Цей звiт має юридичну силу тiльки в тому випадку, якщо вiн наданий цiлком i використовується вiдповiдно до мети,
передбаченої договором Замовника з Аудиторською фiрмою.
Аудитор обумовлює що вiн не зобов'язаний виконувати додаткову роботу, додатково давати офiцiйнi пояснення i
покази, якщо тiльки немає попередньої i не буде наступної письмової згоди аудитора на це.
Аудитор не зобов'язаний поновлювати цей висновок, в тому числi й у випадку будь-яких змiн пiсля дати його надання.
Аудитор виконав аудиторську перевiрку вiдповiдно до припущень, що iнформацiя, надана для перевiрки, є
достовiрною та повною.
Генеральний директор ТОВ«Мiжнародна група аудиторiв» (сертифiкат А№005016) ____________/Iванченко О.С./
Iз звiтом ознайомленi вiд ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
Директор з економiки _____________/Варавка В.В./
та фiнансiв
Головний бухгалтер _____________/Тятков С.В./
15 березня 2017 року
офiс №27 в буд. №58/2 по вулицi Артема в мiстi Києвi

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

2016

1

0

2

2015

3

2

3

2014

1

0

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): -

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): -

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): 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, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

6

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/в

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

58

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)

В складi Наглядової ради 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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

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): Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень, наданих дiючим законодавством України,
Статутом Товариства та цим Положенням. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно
означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть,
якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин.

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

X

обрано нового члена
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:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
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

Так

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про корпоративного
секретаря ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ". Кодекс
корпоративного управлiння.

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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
За дорученням загальних зборів

Ні

X
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)

-

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? Ні
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: 24.05.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння затверджений рiшенням рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 24.05.2016 р., Протокол №29.

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 розмiщено на веб-сторiнцi в мережi
Iнтернет http://stirol.ostchem.com/ua/aktsioneram/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia.
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-сторiнцi в мережi Iнтернет
http://stirol.ostchem.com/ua/aktsioneram/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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

3760

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Донецька обл., Калiнiнський р-н, 84610, 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 31.12.2016 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

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

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

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

0

0

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

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

0

0

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

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

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

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

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

0

0

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

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався консолiдований
баланс (звiт про фiнансовий стан).

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

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

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

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

(0)

(0)

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(0)

(0)

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

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався консолiдований
звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

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

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

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

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

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

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

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

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН
СТИРОЛ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 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

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

На ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався консолiдований звiт про власний капiтал.

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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

3760

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Донецька обл., Калiнiнський р-н, 84610, 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

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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

1784

1630

0

первісна вартість

1001

6663

6660

0

накопичена амортизація

1002

4879

5030

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

443484

428089

0

Основні засоби:

1010

1098974

861603

0

первісна вартість

1011

2753721

2754129

0

знос

1012

1654747

1892526

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

1417560

1417554

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1125302

1125302

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

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

4087104

3834178

0

Запаси

1100

746022

755493

0

Виробничі запаси

1101

666594

681152

0

Незавершене виробництво

1102

38415

32078

0

Готова продукція

1103

37454

38338

0

Товари

1104

3559

3925

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

4990018

4987477

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1151896

2126039

0

з бюджетом

1135

21371

24063

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

43253

75694

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

222

139

0

Готівка

1166

54

50

0

Рахунки в банках

1167

168

69

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

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

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

6952782

7968905

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

11039886

11803083

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

1841795

1841795

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

38990086

45384613

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-36918906

-42593433

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

89959

98043

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

270

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

90229

98043

0

Короткострокові кредити банків

1600

2471401

3091213

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

20458708

23014305

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1133540

1240606

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

6909

23889

0

за одержаними авансами

1635

1857869

1857774

0

за розрахунками з учасниками

1640

33218

33218

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

6125408

6855654

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

15061510

18181814

0

Усього за розділом IІІ

1695

47148563

54298473

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

11039886

11803083

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 2016 рiк".
Форма № 3н "Консолiдований звiт про рух грошових
коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 2016 р."
заповнена вiдповiдно до звiтностi наданої в
аудиторському висновку, окрiм рядкiв 3540 графи 3 та 5,
де мали б стояти значення 284 798 та 1 383 368.
Розробник програми SimpleXmlReports (v 3.3.12) Рiчний
звiт керувався наказом НКЦПФР № 134 вiд 10.06.2014
"Щодо складу та опису полiв (роздiлiв) та схем XMLфайлiв електронної форми фiнансової звiтностi", де
вiдсутнi поля рядка 3540 граф 3 та 5, що унеможливлює
набрати Форму № 3н "Консолiдований звiт про рух
грошових коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв
2016 р." вiдповiдно до аудиторського висновку.

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

841

11795

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

1560

54254

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

719

42459

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

23377

208210

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

( 263486 )

( 299458 )

Витрати на збут

2150

( 1041 )

( 1572 )

Інші операційні витрати

2180

( 5524653 )

( 14060468 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 5766522 )

( 14195747 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

97

4752

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 629551 )

( 1871555 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 6395976 )

( 16062550 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 6395976 )

( 16062550 )

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

1458

5724

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

1458

5724

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

1458

5724

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-6394518

-16056826

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

0

0

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

87227

9590

Витрати на оплату праці

2505

118569

79320

Відрахування на соціальні заходи

2510

29086

25425

Амортизація

2515

261367

70835

Інші операційні витрати

2520

5294377

14228336

Разом

2550

5790626

14413506

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

27125280

27125280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

217125280

27125280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-236

-592

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-236

-592

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в
"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2016 рiк".

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

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

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

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

Керівник

В.В. Варавка

Головний бухгалтер

С.В. Тятков

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНЦЕРН СТИРОЛ"

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 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

6395976

0

16062550

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

242812

X

160541

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

197

0

4231

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

5050602

0

13011242

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

330429

0

507291

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

884271

714647

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

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

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

1372409

0

1692837

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

606

0

1403145

0

3561

0

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

606

0

1403145

0

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

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

4752

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:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 1417560 )

необоротних активів

3260

X

693

X

41609

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

693

0

1422800

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

4641

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

91187

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

95828

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

87

0

115483

Залишок коштів на початок року

3405

22

X

110249

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

4

0

5456

0

Залишок коштів на кінець року

3415

139

0

222

0
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН
СТИРОЛ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05761614

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

нерозподілений
Код
прибуток
неоплачений вилучений
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

всього

Неконтрольована
частка

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

949385

0

1841795

0

-38990086

0

0

36198906

0

36198906

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

949385

0

1841795

0

-38990086

0

0

36198906

0

36198906

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-6395976

0

0

-6395976

0

-6395976

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

0

0

0

1458

0

0

1458

0

1458

період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

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

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

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

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
4240
учасників:
Внески до капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

-9

0

0

-9

0

-9

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у

4295

0

0

0

0

-6394527

0

0

-6394527

0

-6394527

капіталі
Залишок на
кінець року

4300

949385

0

1841795

0

-45384613

0

0

42593433

0

42593433
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Стирол" та його дiяльнiсть
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «Концерн Стирол» (далi
– «Компанiя») та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Група»).
Компанiй є юридичною особою, заснованою вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство
було створене у 1933 роцi як державне пiдприємство. У 1995 роцi Компанiя була перетворена у
акцiонерне товариство i згодом приватизована в рамках програми приватизацiї в Українi. У травнi
2011 року Компанiя була реорганiзована в публiчне акцiонерне товариство.
У серпнi 2010 року 90,3% акцiй Групи придбала Ostchem Investments Limited. Фактичною
материнською компанiєю Групи є Ostchem Holding Limited (“Ostchem”), а кiнцевим власником є
пан Дмитро Фiрташ.
Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво карбамiду, амiаку, амiачної селiтри та iнших
хiмiчних речовин. Продукцiя Компанiї реалiзується на внутрiшньому ринку та експортується.
Виробничi потужностi Компанiї розташованi в Українi.
Численнi операцiї Компанiї здiйснюються з пов'язаними сторонами (Примiтка 7).
Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: вул. Горловскої
дiвiзiї, 10, Горлiвка, Україна.
2 Умови, в яких працює Група
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до
погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв
капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до
основних iноземних валют та продовжувалася у 2016 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2015
роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2016 року уповiльнився та склав приблизно 12%
(рiчний темп iнфляцiї за 2015 рiк сягнув 43%), в той час як ВВП знову збiльшився на 1% (пiсля
падiння на 10% у 2015 роцi).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2016 року була помiрною. Станом на дату цього звiту
офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26,90 гривнi за 1 долар
США порiвняно з 27,19 гривень за 1 долар США на 31 грудня 2016 року (на 31 грудня 2015 року –
24,00 гривнi за 1 долар США). В 2016 роцi Нацiональний Банк України («НБУ») зробив певнi
кроки для послаблення обмежень валютного контролю, що були впровадженi в 2014–2015 роках.
Зокрема, обов’язковий продаж надходжень iноземної валюти було знижено з 75% до 65% пiсля 9
червня 2016 року та до 50% починаючи з 5 квiтня 2017 року. Перiод погашення заборгованостi за
експортно iмпортними контрактами було збiльшено з 90 до 120 днiв починаючи з 28 липня 2016
року. Також починаючи з 13 червня 2016 року НБУ дозволив українським компанiям виплачувати
дивiденди нерезидентам з лiмiтом у сумi 5 мiльйонiв доларiв на мiсяць.
НБУ подовжував дiю цих обмежень декiлька разiв протягом 2015 та 2016 рокiв та поточнi
обмеження дiють до їх вiдмiни НБУ (з деякими невеликими виключеннями, включаючи
обов’язкову конвертацiю надходжень iноземної валюти, що припиняють дiю 16 червня 2017 року).
МВФ продовжував пiдтримку українського уряду за 4 рiчною програмою фiнансування (EFF),
затвердженою у березнi 2015 року, надавши третiй транш в сумi близько 1 мiльярда доларiв в
вереснi 2016 року та 1 мiльярда доларiв у квiтнi 2017 року. Подальше надання траншiв МВФ
залежить вiд проведення урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового та
полiтичного характеру.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якость
активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори.
У зв’язку з нестабiльною i небезпечною ситуацiєю на територiї м. Горлiвка, пов’язаною з
неможливiстю створення в повному обсязi безпечних умов працi на пiдприємствi, забезпечення
безпеки технологiчних процесiв, Компанiя частково призупинила виробництво готової продукцiї.

У
липнi 2014 року була органiзована робота по завершенню розпочатих технологiчних процесiв та
2 Умови, в яких працює Група (продовження)
робота по пiдтримцi служб життєзабезпечення.
Конфлiкт на сходi України що почався навеснi 2014 року ще не вирiшено. Однак, з моменту
пiдписання угоди про припинення вогню в лютому 2015 року до сiчня-березня 2017 не було
суттєвої подальшої ескалацiї конфлiкту. Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю були
напруженими.
1 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Вiдразу
пiсля цього росiйська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних
товарiв. У вiдповiдь уряд України впровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських
товарiв.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть (“фiнансова звiтнiсть”) пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної
вартостi.
Основа консолiдацiї. Дочiрнi компанiї консолiдуються з дати, коли контроль над чистими
активами та операцiями придбаної компанiї фактично переданий Групi. Консолiдацiя не
припиняється до моменту втрати контролю над цими компанiями. Вважається, що Група
контролює дочiрню компанiю, якщо вона володiє, прямо чи непрямо через свої дочiрнi компанiї,
бiльше нiж половиною акцiй з правом голосу цiєї компанiї, крiм випадкiв, коли можливо довести,
що таке володiння не забезпечує контроль. Контроль також iснує, якщо Група має можливiсть
вiдповiдно до договiрної угоди управляти фiнансовою та операцiйною полiтикою компанiї для
отримання вигод вiд її дiяльностi.
Внутрiшньогруповi операцiї, доходи та витрати, а також нереалiзованi прибутки та збитки за
внутрiшньогруповими операцiями при консолiдацiї повнiстю виключаються.
Частка неконтролюючих акцiонерiв – це частка у капiталi дочiрньої компанiї, яка не належить
материнськiй компанiї прямо чи непрямо.
Змiни у частцi власностi у материнськiй компанiї без втрати контролю облiковуються як операцiя
з капiталом.
Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi
України, українськiй гривнi, з округленням усiх сум до найближчої тисячi, за винятком показникiв
прибутковостi акцiй.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою компанiй Групи є українська гривня валюта первинного економiчного середовища, в якому працюють компанiї Групи.
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець звiтного
перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв за
операцiями i переоцiнки монетарних активiв та зобов’язань, визнаються у складi прибутку чи
збитку.
Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум та залишкiв за операцiями в
iноземнiй валютi, були такими:
В українських гривнях 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року 27,19 24,00
Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США 25,54 21,83
Iноземна валюта може бути конвертована в укрiїнську гривню та гривня в iноземну валюту за
курсом обмiну, на який впливає Нацiональний банк України. Точний курс обмiну, за яким Група
може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними банками та ситуативного
балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському валютному ринку.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Звiтнiсть за сегментами. Група здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - виробництво

мiнеральних добрив.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Фiнансовi активи вiдносяться до категорiї кредитiв i
дебiторської заборгованостi.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань. Група вiдносить свої фiнансовi зобов'язання у категорiю
фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням
накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно.
Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, за
вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть
машин та обладнання та iншi прямi витрати.
Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того
фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв основних
засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює вартiсть вiдшкодування активу
як його справедливу вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу,
залежно вiд того, яка з них бiльша. Якщо iснують будь-якi ознаки знецiнення, балансова вартiсть
активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi
прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх роках,
сторнується вiдповiдним чином, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi
використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, вiдбулися
змiни.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень з
їхньою балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх первiсної
вартостi за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх експлуатацiї за
такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Будiвлi та споруди вiд 20 до 50
Виробниче обладнання вiд 4 до 20
Транспортнi засоби вiд 6 до 20
Офiснi меблi та обладнання вiд 2 до 10
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
експлуатацiї.
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до
операцiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi капiталу, в тому
ж чи iншому перiодi.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди.
Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо фiнансова
звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi
податки,
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за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та

зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї,
яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний
прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi
були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як
очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або
зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують
оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй
iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати
тимчасовi рiзницi.
Запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Вартiсть запасних частин та iнших допомiжних матерiалiв визначається за методом
iдентифiкованої собiвартостi, iнших товарно-матерiальних запасiв - сереньозваженої собiвартостi.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат,
якi розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за
позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до
завершеного стану та витрат на збут.
Каталiзатори. Каталiзатори, якi використовуються у процесi виробництва протягом бiльше одного
року, вiдображаються у складi основних засобiв i амортизуються за методом виробничих одиниць
на основi норм споживання на тону виробленої продукцiї. Дорогоцiннi метали i каталiзатори, якi
використовуються менше одного року, представленi у складi товарно-матерiальних запасiв i
списуються на виробничi витрати на основi норм споживання на тону виробленої продукцiї.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку
облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю
iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана
передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата стосується активу,
який при початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних активiв. Передоплати,
здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як
Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає
майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток
чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення
того, що активи, товари чи послуги, за якi було видано аванси, не будуть отриманi, балансова
вартiсть авансiв та передплат виданих зменшується належним чином i вiдповiдний збиток вiд
знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку.
Передоплати показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що
розрахунок за такими сумами буде здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг.
Знецiнення фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення
визнаються у складi прибутку чи збитку у результатi настання однiєї або декiлькох подiй
(«збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i впливають на
суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою
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фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Група визначає вiдсутнiсть
об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його
суттєвостi), вона вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi
характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення.
Основними факторами, якi враховує Група при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його

прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi.
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак
знецiнення:
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
- контрагент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Групою фiнансова
iнформацiя контрагента;
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї контрагента;
- платоспроможнiсть контрагента погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих
економiчних умов, якi впливають на дiяльнiсть контрагента.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв контрагента,
знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка
застосовувалася до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в сумi, необхiднiй для зменшення
балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування
майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною
процентною ставкою для даного активу.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може
бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення
(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у
складi прибутку чи збитку.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву збиткiв вiд
знецiнення. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву
збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на
внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi
послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний
перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта,
залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має
право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.
Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який
стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або
зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається
розгорнуто.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї. Поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi складаються зi строкових депозитiв
з початковим термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв спочатку визнаються за справедливою
вартiстю, а в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення.
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Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у касi,
депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не бiльше трьох
мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв облiковуються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням
витрат, понесених на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою
вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою
надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у
складi прибутку чи збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Групи iснує
безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної

дати.
Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо
пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки якого до
запланованого використання чи продажу обов’язково необхiдний тривалий перiод часу
(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу.
Капiталiзацiя починається, якщо Група (а) несе витрати, пов’язанi з квалiфiкацiйним активом, (б)
несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна для пiдготовки
активу до його запланованого використання.
Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає практично
готовим до його використання чи продажу.
Група капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби вона не
здiйснювала капiтальнi витрати у зв’язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi витрати за
позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого фiнансування Групи
(середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов’язаних iз квалiфiкацiйним
активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною метою отримання
квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя фактично понесених витрат
за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд тимчасового розмiщення цих
позикових коштiв.
Фiнансовi гарантiї (поручительства). Фiнансовi гарантiї (поручительства) – це безвiдкличнi
договори, що вимагають вiд Групи здiйснення визначених платежiв для вiдшкодування збиткiв
власнику гарантiї (поручительства), понесених у випадку, якщо вiдповiдний дебiтор не здiйснив
своєчасно платiж за умовами боргового iнструмента. Фiнансовi гарантiї (поручительства) спочатку
визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума
амортизується лiнiйним методом протягом строку дiї гарантiї (поручительства). Станом на кiнець
кожного звiтного перiоду гарантiї (поручительства) оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i)
суми первiсного визнання за мiнусом накопиченої амортизацiї, та (ii) оцiночних витрат,
необхiдних для погашення зобов’язання отримувача гарантiї станом на кiнець звiтного перiоду.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав
свої зобов’язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому
облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за первiсно одержаними сумами, за
вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений
шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг.
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Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це нефiнансовi
зобов’язання, якi визнаються, коли Група має юридичне або конструктивне зобов'язання в
результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде
вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.
Коли iснують декiлька схожих зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться
вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов’язань.
Коли Група очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору страхування,
сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує цiлковита
впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Оперативна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi
ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, загальна
сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк рiвними частинами протягом
строку оренди. Строк оренди – це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану
оренду активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом

якого орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи
не здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об’єктивна впевненiсть у
тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди.
Визнання доходiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд
володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Якщо Група
погоджується доставити вантаж у конкретне мiсце, виручка визнається в момент передачi вантажу
покупцю в зазначеному мiсцi.
Виручка показується за вирахуванням ПДВ та знижок.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi повиннi бути
отриманi.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами
поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд
iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд
курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. Всi процентнi та iншi витрати за
позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Процентнi доходи визнаються за принципом нарахування з урахуванням ефективної
доходностi активу.
Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України,
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому роцi, в якому
вiдповiднi послуги надавались працiвниками Групи. Крiм того, Група бере участь у державному
пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю
працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я
умовами. Група також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах.
Зобов’язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими
виплатами, є поточною вартiстю зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну
дату за мiнусом коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток та вартiсть послуг у
минулих перiодах. Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку
незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть
зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом
дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням
процентних ставок по високолiквiдних облiгацiях,
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деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких
приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних пенсiйних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки,
що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на
iнший сукупний дохiд за дебетом або кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається
безпосередньо у складi прибутку чи збитку. Витрати, пов'язанi з вiдповiдними виплатами, крiм
процентних витрат, включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. Процентнi
витрати включаються до складу фiнансових витрат.
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту
про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Таке
право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) повинне мати юридичну
силу виконання в усiх наступних обставинах: (i) у ходi нормального ведення бiзнесу, (ii) у разi
невиконання зобов’язань з платежiв (подiї дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи
банкрутства.
Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що
належить акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом
звiтного року.

Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною вартiстю,
класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю
нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв.
Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених
акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу. У додатковому капiталi були
також врахованi коригування зареєстрованого (пайового) капiталу для вiдображення впливу
перiоду, коли Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою, додатковi внески вiд
власника та виплати власнику, окрiм дивiдендiв.
Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi суми були
скоригованi для вiдповiдностi змiнам у форматi представлення звiтностi поточного року.
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi
оцiнки, керiвництво Групи також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльший вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Керiвництво проаналiзувало потенцiйне знецiнення балансової
вартостi основних засобiв Групи. У ходi аналiзу керiвництво порiвняло оцiночну справедливу
вартiсть активiв за вирахуванням витрат на продаж з їхньою балансовою вартiстю.
Продовження тексту приміток
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Пенсiйнi зобов’язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов’язання
та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на основi
актуарних припущень, що базується на усiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про змiннi
величини, якi визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам.
Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у Групи не завжди є доступ
до усiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи вийде спiвробiтник
достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Група зобов’язана фiнансувати пенсiї
колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у
небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з
пенсiйної програми, яка фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Групою,
можуть мати значний вплив на суму зобов’язань з пенсiйного забезпечення. Розрахунок поточної
вартостi пенсiйних зобов’язань залежить вiд ряду факторiв, що визначаються на основi актуарних
розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, використанi при
визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов’язаннями, включають ставку
дисконтування та очiкуване збiльшення заробiтної плати. Будь-якi змiни у цих припущеннях
матимуть вплив на балансову вартiсть пенсiйних зобов’язань, як розкрито у аналiзi чутливостi у
примiтцi 16. З огляду на вiдсутнiсть довгострокових високолiквiдних корпоративних облiгацiй,
випущених у гривнях, для оцiнки прийнятної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi
судження. В Українi не iснує широкого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, тому у
якостi джерела ставки дисконтування на кiнець звiтного перiоду використовується ринкова
доходнiсть по державних облiгацiях. Валюта та строк дiї державних облiгацiй узгоджується з
валютою та очiкуваним строком зобов’язань за планом зi встановленими виплатами. У Примiтцi
16 описанi ключовi припущення та аналiз чутливостi до змiни ключових припущень.
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Не було нових стандартiв, змiн до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв,

починаючи з 1 сiчня 2015 року, та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Групи.
6 Новi положення бухгалтерського облiку
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для
застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Цi
стандарти та iнтерпретацiї не матимуть суттєвого впливу на Групу пiсля їхнього запровадження.
7 Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами
Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або
якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив чи
здiйснювати спiльний контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень.
Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть становити вiдносини мiж пов’язаними
сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на їхню юридичну форму.
Залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Компанiї Групи Ostchem Iншi компанiї, пов'язанi з акцiонером Ostchem Компанiї Групи Ostchem
Iншi компанiї, пов'язанi з акцiонером Ostchem
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1 457 680
4 776 441
1 490 614
4 776 441
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 40 407 299 22 303 36 268 369 118
125
Протягом 2016 та 2015 рокiв операцiї з пов'язаними сторонами були такими:
2016 рiк 2015 рiк
Компанiї
Групи Ostchem Iншi компанiї, пов'язанi з акцiонером Ostchem Компанiї
Групи Ostchem Iншi компанiї, пов'язанi з акцiонером Ostchem
Реалiзацiя товарiв та послуг 275 - 2 042 19
Закупiвля товарiв, сировини та iнших матерiалiв 13 Придбання послуг 541 - 2 393 4
Iншi операцiйнi доходи 3 278 56 643 53
Фiнансовi доходи - - - 279
Група має зобов’язання за договором поруки перед банками – третiми сторонами за кредитами
отриманими iншими компанiями Групи Ostchem (Примiтка 16).
8 Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
Будiвлi та споруди Виробниче облад-нання Транс-портнi засоби Офiснi меблi та облад-нання
Всього основних засобiв Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2014 р. 431 709 2 096 865 111 234 60 967 2 700 775 497 542
Накопичений знос та знецiнення
на 31 грудня 2014 р. (169 406) (1 290 975) (46 841) (47 377) (1 554 599) (89 197)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 262 303 805 890 64 393 13 590 1 146 176 408 347
Надходження 57 8 363 4 948 9 372 31 113

Переведення до iншої категорiї (71 002) 164 081 (869) (1 794) 90 416 (90 416)
Вибуття, за первiсною вартiстю (7 890) (13 084) (79) (25 789) (46 842) (138)
Амортизацiйнi вiдрахування (42 464) (94 258) (12 463) (4 841) (154 026) Вiдновлення збиткiв вiд знецiнення - 8 569 - - 8 569 89 197
Амортизацiя активiв, що вибули 7 584 11 945 48 25 732 45 309 Залишкова вартiсть на
31 грудня 2015 р. 148 588 891 506 51 034 7 846 1 098 974 443 484
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2015 р. 352 874 2 256 225 110 290 34 332 2 753 721 443 484
Накопичений знос та знецiнення
на 31 грудня 2015 р. (204 286) (1 364 719) (59 256) (26 486) - (1 654 747)
Надходження 4 312 7 955 - 4 357 16 624 3 082
Переведення до iншої категорiї 7 383 3 060 2 596 2 630 15 669 (15 669)
Вибуття, за первiсною вартiстю (3 553) (25 870) (30) (142) (29 595)
(2 808)
Вибуття дочiрнього пiдприємствi, за первiсною вартiстю (1 718) (497) (24) (51) (2 290) Амортизацiйнi вiдрахування (37 653) (209 215) (9 010) (3 843) (259 721) Амортизацiя активiв, що вибули 4 047 16 190 29 54 20 320 Вибуття дочiрнього пiдприємствi, амортизаця 1 064 497 24 37 1 622 Залишкова вартiсть на
31 грудня 2016 р. 122 470 683 626 44 619 10 888 861 603 428 089
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 р. 359 298 2 240 873 112 832 41 126 2 754 129 428 089
Накопичений знос та знецiнення
на 31 грудня 2016 р. (236 828) (1 557 247) (68 213) (30 238) (1 892 526) Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби у сумi 488 600 тисяч гривень були наданi у заставу
як забезпечення позикових коштiв (на 31 грудня 2015 року – 667 123 тисяч гривень).
9 Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року фiнансовi iнвестицiї складалися зi
придбанних iнвестицiйних сертифiкатиiв.
10 Запаси
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Природний газ 443 583 443 590
Запаснi частини та iншi допомiжнi матерiали 142 186 138 585
Сировина та матерiали 95 383 84 419
Готова продукцiя 38 338 37 454
Незавершене виробництво 32 078 38 415
Товари для перепродажу 3 925 3 559
Всього запасiв 755 493 746 022
Група надала весь природний газ у заставу як забезпечення за кредитом отриманим Ostchem.

11 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 5 013 984 5 021 886
Мiнус резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (26 507) (31 868)
Всього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 4 987 477 4 990 018
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75 694 43 253
Мiнус резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть - Всього iншої поточної дебiторської заборгованостi 75 694 43 253
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 5 063 171 5 033 271
Аванси виданi 2 729 094 1 757 192
Мiнус резерв пiд аванси виданi (603 055) (605 296)
Всього авансiв виданих 2 126 039 1 151 896
У резервi пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть за фiнансовими активами у складi дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi за 2016 та 2015
фiнансовi роки вiдбулися такi змiни:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 1 сiчня 2015 р. 28 870 Нарахування резерву протягом року 2 998 Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 1 сiчня 2016 р. 31 868 Використання резерву протягом року (1 473) Сторно резерву протягом року (3 888) Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. 26 507 11 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть (продовження)
Далi наведено аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська
забор-гованiсть Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Iнша поточна
дебiторська забор-гованiсть
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть:
- пов'язаних сторiн 2 - 53 874 5
- iнших контрагентiв 1 36 381 131 1 514

Всього непростроченої та незнецiненої заборгованостi 3 36 381 54 005 1 519

- прострочена менше нiж 30 днiв 302 - 693 - прострочена вiд 30 до 180 днiв 120 - 464 - прострочена вiд 181 до 360 днiв 53 187 - 2 079 211 - прострочена бiльше 360 днiв 4 960 372 1 164 615 2 887 513 1 167 036
Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 5 013 981 1 164 615 4
967 881 1 167 036
Мiнус резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (26 507) - (31 868) Разом 4 987 477 1 200 996 4 990 018 1 168 555
12 Грошi та їх еквiваленти
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти у касi 50 54
Залишки коштiв на банкiвських рахунках до запитання 89 168
Всього грошей та їх еквiвалентiв 139 222
13 Зареєстрований (пайовий) капiтал та додатковий капiтал
Станом на 31 грудня 2016 року та 2015 року загальна кiлькiсть ухвалених до випуску простих
акцiй складає 27 125 280 акцiй номiнальною вартiстю 35 гривнi за акцiю. Всi випущенi простi акцiї
повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
У сумi додаткового капiталу вiдбулися такi змiни:
2016 рiк 2015 рiк
Станом на 1 сiчня
Списання (вiдновлення) кредиторської заборгованостi перед компанiєю пов’язаною стороною 479 734
Станом на 31 грудня - 479 734
ч
Продовження тексту приміток
14 Позиковi кошти
Станом на 31 грудня 2016 року балансова вартiсть позикових коштiв була такою:
Валюта Вид процентної ставки Строк
погашення Номiнальна процентна ставка Ефективна процентна ставка 31 грудня 2016 р.
Поточнi позиковi кошти:

Строковий кредит А Долар США фiксована 26.02.2016. 11.0% 11.0% 2 604 884
Нарахованi проценти 486 317
Всього позикових коштiв
На балансову дату кредит був простроченний та не обслуговувася починаючи з травня 2016 року.
Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть позикових коштiв була такою:
Валюта Вид процентної ставки Строк погашення Номiнальна процентна ставка Ефективна
процентна ставка 31 грудня 2015 р.
Поточнi позиковi кошти:
Строковий кредит А Долар США Фiксована 26.02.2016 11% 11% 2 299 276
Нарахованi проценти 172 125
Всього позикових коштiв 2 471 401
15 Пенсiйнi зобов'язання
Група має юридичне зобов'язання виплачувати Пенсiйному фонду України компенсацiю за
додатковi пенсiї, виплаченi окремим категорiям колишнiх та теперiшнiх працiвникiв Групи. Згiдно
з цим пенсiйним планом працiвники Групи зi стажем роботи у шкiдливих для здоров'я умовах, якi
у зв'язку з цим мають право дострокового виходу на пенсiю, мають також право на додатковi
виплати, якi фiнансуються Групою та виплачуються через Пенсiйний фонд України. Цi
зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими виплатами. Група
також має
зобов'язання за певними планами пенсiйного забезпечення та iншими довгостроковими виплатами
працiвникам, передбаченими у трудовому договорi.
Станом на 31 грудня 2016 загальна кiлькiсть учасникiв плану становила 1 994 теперiшнiх
працiвникiв (31 грудня 2015 року – 2 123) та 672 колишнiх працiвникiв, якi наразi отримують цi
виплати (31 грудня 2015 року – 780).
Ухвалення деяких змiн в пенсiйне законодавство в Українi в 2015 роцi, а саме збiльшення
необхiдного загального стажу роботи для чоловiкiв i жiнок i поступове збiльшення пенсiйного вiку
для жiнок на 5 рокiв, призвело до негативної вартостi минулих послуг, що визнається у звiтi про
фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
У таблицях нижче показана зведена iнформацiя про компоненти витрат на виплату пенсiй, визнанi
у звiтi про фiнансовi результати, та про суми, пов'язанi з пенсiйним планом, визнанi у звiтi про
фiнансовий стан. Витрати на виплату пенсiй, за винятком процентних витрат, включаються до
собiвартостi реалiзованої продукцiї, а процентнi витрати – до складу фiнансових витрат.
15 Пенсiйнi зобов'язання (продовження)
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, визначенi таким чином:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров’я умовами 98 043 89 959
Зобов'язання з виплат працiвникам 98 043 89 959
Далi показана змiна зобов’язання за планом iз встановленими виплатами за рiк:
2016 рiк 2015 рiк

На 1 сiчня 89 959 89 255
Вартiсть попереднiх послуг (1 747) (5 820)
Вартiсть поточних послуг 1 550 1 589
Процентнi витрати 9 739 10 660
Переоцiнка зобов’язання (1 458) (5 725)
На 31 грудня 98 043 89 959
У звiтi про фiнансовi результати визнано такi суми:
2016 рiк 2015 рiк
Вартiсть поточних послуг 1 550 1 589
Процентнi витрати 9 739 10 660
Визнана вартiсть послуг попереднiх перiодiв (1 747) (5 820)
Всього 9 542 6 430
У звiтi про iнший сукупний дохiд визнано такi суми:
2016 рiк 2015 рiк
Переоцiнка зобов'язань за планом пенсiйного забезпечення у поточному перiодi (1 458) (5 725)
Всього (1 458) (5 725)
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
2016 рiк 2015 рiк
Номiнальна ставка дисконту 14.5% 15.5%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати
2017 – 15.0%,
2018 – 9.8%,
2019 – 7.0%,
2020 – 6.3%,
далi – 6.1% 2016 – 2.6%,
2017 – 14.0%, 2018 – 12.0%, 2019 – 10.0%, далi – 6.4%
Iнфляцiя 6.1% 6.4%
Плиннiсть персоналу 1.0% 6.4%
Далi показана чутливiсть загального зобов’язання з пенсiйного забезпечення до змiни основних
зважених припущень:
2016 рiк 2015 рiк
Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1 в.п. (3 521)/ 3 942 (3 490)/ 3 886
Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1 в.п. 1 557/(1 414) 1 304/(1 187)
Збiльшення/зменшення номiнальної плинностi персоналу на 1 в.п. 298/(329) 243/(261)
15 Пенсiйнi зобов’язання (продовження)
Показаний вище аналiз чутливостi передбачає змiну одного припущення при незмiнностi решти

припущень. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв можуть бути
взаємопов'язанi. Методи та види припущень, застосованi при пiдготовцi аналiзу чутливостi, не
змiнилися порiвняно з попереднiм перiодом
Очiкувана сума платежiв за планами пенсiйного забезпечення протягом 2017 року становить 44
308 тисячi гривень. Середньозважений строк зобов'язання за планом iз встановленими виплатами
– 7 рокiв.
16 Поточнi забезпечення
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Резерв пiд поруки наданi 6 362 661 5 616 156
Резерв пiд судовi позови 473 400 473 400
Резерв пiд невикористанi вiдпустки 19 593 35 852
Iншi поточнi зобов'язання за основною дiяльнiстю 6 855 654 6 125 408
Станом на 31 грудня 2016 року наданi поруки включають зобов’язання з солiдарної безвiдкличної
гарантiї виплати банку Компанiєю та дочiрнiми компанiями Ostchem суми до 850 мiльйонiв
доларiв США у разi понесення банком кредитних збиткiв за кредитом наданим Ostchem. Станом
на 31 грудня 2016 року зобов'язання за цiєю порукою складає 6 362 661 тисяч гривень (еквiвалент
234 мiльйони доларiв США) (на 31 грудня 2015 року: 5 616 156 тисяч гривень (еквiвалент 234
мiльйони долларiв США), що становить оцiнку суми зобов'язання за порукою станом на цi дати,
здiйснену керiвництвом, виходячи з усiєї наявної в нього iнформацiї.
Оскiльки Компанiя має солiдарне зобов'язання за порукою, у разi, якщо iншi спiльнi поручителi не
зможуть сплатити свої вiдповiднi частки, у Компанiї може виникнути додаткове зобов'язання зi
сплати 16 749 569 тисяч гривень (еквiвалент 616 мiльйонiв доларiв США) (на 31 грудня 2015 року
– 14 784 411 тисяч гривень, еквiвалент 616 мiльйонiв доларiв США).
17 Iншi поточнi зобов’язання
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть 14 913 225 13 163 969
Iнша нефiнансова кредиторська заборгованiсть 3 268 589 1 897 541
Iншi поточнi зобов'язання за основною дiяльнiстю 18 181 814 15 061 510
18 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2016 рiк 2015 рiк
Iншi доходи вiд реалiзацiї 414 9 902
Амiачна селiтра - 1 013
Амiак - 568
Суперагро НПК 71 312
Карбамiд 356 Всього доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 841 11 795
Доходи вiд реалiзацiї отриманi у таких географiчних регiонах*:
2016 рiк 2015 рiк
Україна 841 9 783

Iншi країни - 2 012
Всього доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 841 11 795
* згiдно адреси юридичної реєстрацiї клiєнта
19 Операцiйнi доходи та витрати
Прим. 2016 рiк 2015 рiк
Знос та амортизацiя 384 47 401
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1 897 7 193
Вартiсть куплених товарiв 114 2 248
Уцiнка / (сторно уцiнки) запасiв до чистої вартостi реалiзацiї - 1 553
Природний газ - 978
Електрична енергiя та комунальнi послуги - 756
Послуги 22 10
Змiна в запасах готової продукцiї та незавершеного виробництва (884) (18 359)
Iнше 27 12 474
Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 560 54 254
Транспортнi послуги 3 10
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1 035 1 502
Iнше 3 60
Всього витрат на збут 1 041 1 572
Iншi професiйнi послуги 129 315 145 111
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 68 403 87 595
Податки, крiм податку на прибуток 61 387 38 125
Електрична енергiя та комунальнi послуги - 12 489
Знос та амортизацiя 1 955 2 391
Iнше 2 426 13 747
Всього загальних та адмiнiстративних витрат 263 486 299 458
Збиток вiд курсової рiзницi за мiнусом доходiв 5 050 606 13 011 242
Витрати вiд простою 346 595 389 572
Знос та амортизацiя 53 677 21 043
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 43 561 8 455
Витрати на соцiальну сферу та спонсорську пiдтримку 7 154 10 379
Збиток вiд вибуття основних засобiв та iнших необоротних Активiв 12 082 1 179
Знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi 1 626 567 525
Збиток вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 1 412
Iнше 9 352 49 661

Всього iнших операцiйних витрат 5 524 653 14 060 468
Iншi операцiйнi доходи включають:
2016 рiк 2015 рiк
Прибуток вiд змiни резервiв пiд финансовi активи 5 519 Прибуток вiд iншой аренди 1 986 416
Дохiд вiд оренди залiзничних вагонiв 1 489 3 035
Прибуток вiд вiдновлення вартостi - 97 766
Iнше 14 383 106 993
Всього iнших операцiйних доходiв 23 377 208 210
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2016 рiк 2015 рiк
Процентний дохiд за грошовими коштами та їх еквiвалентами - 4 473
Процентний дохiд за банкiвськими депозитами - 279
Iншi финансовi доходи 97 Всього фiнансових витрат 97 4 752
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2016 рiк 2015 рiк
Збиток вiд неоперацiйної курсової рiзницi 344 753 488 187
Процентнi витрати за позиковими коштами 275 059 235 373
Процентнi витрати за довгостроковими зобов'язаннями з виплат працiвникам (Примiтка 15)
9 739 10 660
Амортизацiя прибутку вiд первiсного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi
перед пов’язаною стороною - 1 137 335
Всього фiнансових витрат 629 551 1 871 555
22 Податок на прибуток
Група оподатковується в Українi. У 2016 та 2015 роках податок на прибуток пiдприємств в
Українi стягується з суми оподатковуваних доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою
18%.
2016 рiк 2015 рiк
Збиток до оподаткування (6 395 976) (16 062 550)
Встановлена законом ставка податку на прибуток 18% 18%
Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою податку (1 151 276) (2 891 259)
Податковий ефект статей, що не враховуються для цiлей оподаткування 178 094 495 775
Змiна у податковому законодавствi (10 478) -

Змiна невизнаних тимчасових рiзниць 983 660 2 395 484
Витрати з податку на прибуток за рiк - Змiни до податкового законодавства.
У груднi 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу
вносяться суттєвi змiни, якi набувають чинностi 1 сiчня 2015 року. Найбiльш суттєвими змiнами,
якi вплинули на Компанiю були змiни до порядку обчислення податку на прибуток пiдприємств,
згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не
окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат. Змiни не торкнулися чинних
ставок податку на прибуток пiдприємств. Керiвництво Компанiї вважає, що для розрахунку
вiдстрочених податкiв станом на 31 грудня 2014 року внесенi до Податкового кодексу змiни
фактично набули д
У груднi 2015 року Верховна Рада України прийняла закони, якi вносять деякi змiни до
податкового законодавства України починаючи з 1 сiчня 2016 року. Найбiльш суттєвими iз цих
змiн, якi можуть мати вплив на Компанiю, є:
• Податок на прибуток. Запроваджується квартальна звiтнiсть i сплата податку на прибуток для
пiдприємств, рiчний дохiд яких становить бiльше 20 мiльйонiв гривень вiд будь-якої дiяльностi;
• Так, для рiчної податкової звiтностi за 2015 рiк дiятиме загальний термiн подачi, таким чином
декларацiя з податку на прибуток має бути подана до податкових органiв не пiзнiше 29
Продовження тексту приміток
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лютого 2016 року. При цьому скасовуються щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток.
Однак, авансовi внески при виплатi дивiдендiв залишаються.
• Змiни до порядку сплати ПДВ. Визначено, що платники податку не мають права на податковий
кредит у разi придбання товарiв/послуг, що не оподатковуються ПДВ, але на якi постачальником
було нараховано податковi зобов’язання, що були вiдображенi у зареєстрованiй податковiй
накладнiй.
• З 1 сiчня 2016 року єдиний соцiальний внесок сплачується лише роботодавцем. При цьому
ставку ЄСВ було зменшено до 22%, а максимальна величина мiсячного доходу, на який
нараховується ЄСВ, становить 25 прожиткових мiнiмумiв. За оцiнкою Компанiї, впливом цих змiн
стане зменшення загальних витрат, пов'язаних з персоналом, у 2016 роцi та подальших перiодах.
У груднi 2016 Верховна Рада України прийняла закони, якi вносять деякi змiни до податкового
законодавства України починаючи з 1 сiчня 2017 року, яка дає змогу вiдносити на витрати
списання дебiторської заборгованостi в податковому облiку, що не було дозволено ранiше. Це,
поряд з iншим, призвело до вiдновлення вiдкладених податкових активiв на резервi пiд
дебiторську заборгованiсть.
Коригування бухгалтерського прибутку для цiлей розрахунку податку на прибуток приводять до
виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей
фiнансової звiтностi та їхньою податковою базою. Вплив податкiв на прибуток вiд змiни цих
тимчасових рiзниць докладно представленi нижче:
1 сiчня
2015 р. Вiднесено на прибуток чи збиток Вiднесено на iнший сукупний дохiд 31 грудня 2015 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi (зменшують)/збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (83 908) (39 875) - (123 783)
Нематерiальнi активи 15 734 3 867 - 19 601
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть - (10 478) (10 478)
Товарно-матерiальнi запаси (20 328) 2 273 - (18 055)

Пенсiйнi зобов'язання (14 773) (1 717) 262 (16 228)
Перенесенi податковi збитки (5 304 828) (938 159) - (6 242 987)
Передоплати виплаченi (110 691) 396 - (110 295)
Передоплати отриманi (4 328) 33 - (4 295)
Iнше (5 042) - - (5 042)
Вiдстрочений податковий актив (5 528 164) (983 660) 262 (6 511 562)
Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив 5 528 164 983 660 -262 6 511 562
Визнаний вiдстрочений податковий актив - - - 21 Податок на прибуток (продовження)
1 сiчня
2015 р. Вiднесено на прибуток чи збиток Вiднесено на iнший сукупний дохiд 31 грудня 2015 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi (зменшують)/збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (92 456) 8 548 - (83 908)
Нематерiальнi активи 11 493 4 241 - 15 734
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (10 919) 10
919 - Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншi поточнi зобов’язання 137 123 (137
123) - Резерви зобов’язань та вiдрахувань (85 212) 85 212 - Товарно-матерiальнi запаси (18 024) (2 304) (20 328)
Пенсiйнi зобов'язання (14 646) (1 157) 1 030 (14 773)
Перенесенi податковi збитки (3 046 768) (2 258 060) - (5 304 828)
Передоплати виплаченi (8 093) (102 598) - (110 691)
Передоплати отриманi (1 167) (3 161) - (4 328)
Iнше (5 041) (1) - (5 042)
Вiдстрочений податковий актив (3 133 710) (2 395 484) 1 030 (5 528 164)
Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив 3 133 710 2 395 484 (1 030) 5 528 164
Визнаний вiдстрочений податковий актив - - - Керiвництво вважає, що воно наразi не може пiдтвердити здатнiсть Групи генерувати у
майбутньому достатнiй розмiр оподатковуваного доходу та можливiсть визнання доходу з
вiдстроченого податку, який виникає вiд тимчасових рiзниць.
23 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що не торгуються на активному ринку,
визначається з використанням методiв оцiнки. Група застосовує рiзнi методи та припущення на
основi iснуючих ринкових умов станом на кожну звiтну дату. Для визначення справедливої
вартостi банкiвських кредитiв та довгострокової кредиторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi використовується метод очiкуваних
дисконтованих грошових потокiв. Розрахунок проводиться на основi поточних процентних ставок
для нових iнструментiв, якi деномiнованi в однаковiй валютi та мають подiбний кредитний ризик i

строк до погашення, який залишився. Такий розрахунок вiдноситься до Рiвня 3 iєрархiї
справедливої вартостi.
Вважається, що балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю мiнус
резерв пiд знецiнення приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть
фiнансових зобов’язань для цiлей розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi розраховується
шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором за поточною ринковою
процентною ставкою для аналогiчних фiнансових iнструментiв, яка є наявною для Групи.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Групою з використанням
поточної ринкової iнформацiї, за наявностi, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для
iнтерпретацiї ринкових даних з метою визначення розрахункової справедливої вартостi потрiбнi
професiйнi судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економiчнi умови й
надалi обмежують рiвень активностi фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть бути
застарiлими або вiдображати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони можуть не
вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв керiвництво застосувало всю доступну ринкову iнформацiю.
Станом на 31 грудня 2016 року та 2015 рокiв усi фiнансовi активи Групи класифiкованi як кредити
та дебiторська заборгованiсть. Усi фiнансовi зобов'язання класифiкованi як фiнансовi зобов'язання,
що облiковуються за амортизованою вартiстю.
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Станом на 31 грудня 2016 року та 2015 рокiв балансова вартiсть фiнансових активiв Групи
приблизно дорiвнювала їхнiй справедливiй вартостi.
Беручи до уваги суттєвi збитки Групи, негативну величину власного капiталу та дефiцит
лiквiдностi, керiвництво вважає недоцiльним визначати вартiсть позикових коштiв та iнших
фiнансових зобов’язань Групи станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв.
24 Умовнi та iншi зобов’язання
Судовi процеси. Попереднi постачальники газу подали в суд на Компанiю для сплати за природнiй
газ, поставлений за перiод з сiчня 2010 року по березень 2011 року. Позовнi заяви були задоволенi
Вищим господарським судом України. Керiвництво Компанiї нарахувало спiрне зобов'язання у
сумi 1 009 362 тисяч гривень у складi поточної кредиторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи та послуги станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року, а також
донарахувало 473 400 тисяч гривень пенi та штрафiв станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня
2015 року. Сума цього донарахування була включена до поточних зобов'язань. Незважаючи на
рiшення Вищого господарського суду України, прийняте не на користь Компанiї, керiвництво
вважає, що має усi пiдстави для оскарження цього рiшення та зможе домовитися про зменшення
суми, яка пiдлягає сплатi за цим судовим рiшенням.
Податковi зобов’язання. Податкове законодавство України та його застосування у ходi дiяльностi
та операцiй Групи допускає рiзнi тлумачення. У зв'язку з цим податковi позицiї, визначенi
керiвництвом, та офiцiйна документацiя, яка пiдтверджує податковi позицiї, можуть бути успiшно
оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється,
у тому числi пiдвищується ризик проведення перевiрок операцiй, якi не мають чiткого фiнансовогосподарського призначення або якi проводилися за участi контрагентiв, що не дотримуються
вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їхнього закiнчення. За певних
обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
1 вересня 2013 року набув чинностi новий Закон України «Про внесення змiн до Податкового
кодексу України щодо трансфертного цiноутворення». Новi правила трансфертного цiноутворення
є набагато бiльш детальними, нiж у попередньому законодавствi i, в окремих аспектах, краще
вiдповiдають мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, що розробленi Органiзацiєю
економiчного спiвробiтництва та розвитку. З 1 сiчня 2015 року, правила трансфертного
цiноутворення були змiненi таким чином, що угоди мiж українськими компанiями (незалежно вiд
того, чи є вони пов'язаними сторонами, чи нi) перестали розглядатися як контрольованi угоди.
Керiвництво вважає, що воно запровадило процедури внутрiшнього контролю для забезпечення
дотримання вимог нового законодавства у сферi трансфертного цiноутворення.

З огляду на той факт, що практика дотримання правил трансфертного цiноутворення в Українi ще
повнiстю не сформувалась, а позицiя податкових органiв щодо адмiнiстрування та тлумачення
цього законодавства невiдома, вплив оскарження трансфертних цiн Групи достовiрно оцiнити
неможливо. Проте вiн може виявитись значним стосовно фiнансового стану та/чи дiяльностi
Групи в цiлому.
Зобов’язання по капiтальних витратах. Станом на 31 грудня 2016 року Група не мала договiрних
зобов’язаннь по капiтальних витратах на основнi засоби та нематерiальнi активи (на 31 грудня
2015 – 2 151 тисяч гривень).
Питання, пов’язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання природоохоронного
законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його
виконання постiйно переглядається. У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також
судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За поточних правил,
якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
25 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками у Групi вiдповiдає за фiнансовi ризики, а також операцiйнi та
юридичнi ризики. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний
ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим,
щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на
мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Кредитний ризик. Група наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що
одна зi сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом завдасть фiнансовi збитки iншiй сторонi
внаслiдок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик пов'язаний з банками, в яких
розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти Групи, а також з клiєнтами Групи з непогашеною
дебiторською заборгованiстю.
Монiторинг та аналiз кредитного ризику здiйснюється окремо за кожним випадком. Кредитнi
оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Групи аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та у
подальшому контролює простроченi залишки. Таким чином, керiвництво Групи вважає за
необхiдне надавати у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi iнформацiю про строки
прострочення заборгованостi та iншi данi про кредитний ризик.
Максимальний рiвень кредитного ризику вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв
Групи. Група не забезпечує свою дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва Групи, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах
пiд знецiнення вiдповiдних активiв.
Концентрацiя кредитного ризику. У Групи iснує концентрацiя кредитного ризику. Керiвництво
контролює та розкриває iнформацiю про концентрацiю кредитного ризику на пiдставi одержаних
звiтiв, в яких мiстяться данi про контрагентiв iз загальною сумою заборгованостi понад 10% вiд
чистих активiв.
Станом на 31 грудня 2016 року Група мала непогашену фiнансову заборгованiсть у сумi 4 773 772
тисячi гривень вiд пов’язаної сторони, що становить 94% вiд чистої фiнансової дебiторської
заборгованостi (у 2015 роцi – 4 773 772 тисяч гривень, що становить 86% вiд чистої фiнансової
дебiторської заборгованостi).
Ринковий ризик. Група наражається на ринковi ризики, що виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями (а) в iноземних валютах, та (б) процентних активiв та зобов'язань, якi значним чином
залежать вiд загальних та конкретних ринкових змiн, а також на (с) цiновий ризик. Керiвництво
встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Групою, та щоденно контролює їхнє
дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих
лiмiтiв у випадку суттєвих ринкових змiн.

Показана далi чутливiсть до ринкових ризикiв передбачає змiну одного фактору при незмiнностi
решти факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв можуть бути
взаємопов'язанi – наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну.
Валютний ризик. У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику Групи (щодо
курсу обмiну гривнi до долара США) станом на кiнець звiтного перiоду:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Монетарнi фiнансовi активи 10 9
Монетарнi фiнансовi зобов’язання (39 759 837) (40 454 001)
Чиста балансова позицiя (39 759 827) (40 453 993)
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У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США на 10% по вiдношенню
до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення збитку Групи до оподаткування на 3 975 983
тисячi гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2015 року – на 4 045 399 тисяч гривень).
Обґрунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi
результати Групи.
Ризик процентної ставки. Доходи та грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Групи переважно
не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Процентна ставка за бiльшiстю банкiвських
кредитiв Групи є фiксованою, отже, Група не наражається на значний процентний ризик.
Цiновий ризик. Группа не наражається на цiновий ризик у вiдношеннi до її фiнансової звiтностi,
оскiльки не має значних iнвестицiй в цiннi папери та фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її
цiнового ризику.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових
коштiв, а також наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для задоволення зобов'язань в момент,
коли настає строк їхнього погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Групи здiйснюється
шляхом контролю сум дебiторської та кредиторської заборгованостi i витрат на програми
капiтальних iнвестицiй, але зрештою управлiння лiквiднiстю Групи здiйснюється шляхом
використання рiзних сум до сплати пов'язаним сторонам та отримання вiд них, а також за рахунок
фiнансової пiдтримки з боку Ostchem.
Нижче в таблицi показанi зобов’язання Групи за зазначеними в угодах строками погашення, що
залишилися до сплати. Суми, показанi у таблицi аналiзу за строками, – це недисконтованi грошовi
потоки згiдно з договорами. Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум,
вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, оскiльки суми у звiтi про фiнансовий стан вiдображенi
на основi дисконтованих грошових потокiв.
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Групи за строками погашення на 31
грудня 2016 року:
До 1 року Всього
Зобов'язання
Позиковi кошти 3 091 213 3 091 213
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 38 038 538 38 038 538
Умовнi зобов’язання за порукою 16 749 569 16 749 569
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 57 879 320
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Групи за строками погашення на 31
грудня 2015 року:
До 1 року Всього

Зобов'язання
Позиковi кошти 2 705 351 2 705 351
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 52 435 411 52 435 411
Умовнi зобов’язання за порукою 14 784 411 14 784 411
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 69 925 173
26 Управлiння ризиком капiталу
Метою Групи при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Групи в якостi
безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам. Наразi у Групи немає офiцiйної полiтики управлiння капiталом.
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