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.
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29.04.2014
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00203826
4. Місцезнаходження
18014, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Черкаси, вул. Першотравнева,72
5. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 39-23-33, (0472) 54-01-46
6. Електронна поштова адреса
let@azot.cherkassy.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2014
(дата)

79 (3876) "Бюлетень.Цiннi папери
України"

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

29.04.2014
(дата)

http://www.azot.
cherkassy.net/co
ntent/news7/info
rm/year.php
в мережі Інтернет 29.04.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Примiтки: Форма 3. не заповнена, оскiльки Товариство протягом 2013 року не приймало
участi у створеннi юридичних осiб.
Форма 5. не заповнена, оскiльки вiдповiдно до чинного законодавства рейтингова оцiнка для
Товариства не є обов'язковою.
Форма 10. не заповнена, оскiльки за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення
щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
Форми 12. 2), 3), 4) не заповненi, оскiльки в звiтному перiодi емiтент не емiтував облiгацiї,
iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери.
Товариство емiтувало процентнi iменнi облiгацiї номiнальною вартiстю 1000 грн. в кiлькостi
30000 шт. загальною номiнальною вартiстю 30 мiльйонiв гривень, свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй вiд 29.10.2003, №149/2/03 видане ДКЦПФР. Термiн погашення випуску 18.11.2005. Процентна ставка - 16%. Облiгацiї перебували в лiстингу ПФТС. Всi облiгацiї були
розмiщенi та погашенi повнiстю. Свiдоцтво анульоване ДКЦПФР, Розпорядження №1-С-О вiд
18.01.2006.
Форма 12. 5) не заповнена, оскiльки Товариство не здiйснює викуп власних акцiй.
Форма 15. не заповнена, оскiльки в звiтному перiодi емiтент не емiтував борговi цiннi папери
та за кредитними договорами розраховується вчасно.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй (Товариство цiльових облiгацiй не
випускало).
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
14.07.1994
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1056489794,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
4424
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
20.59 - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Надра" м.Київ, Центр
2) МФО банку
380764
3) Поточний рахунок
26001010375001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ "Надра" м.Київ, Центр
5) МФО банку
380764
6) Поточний рахунок
26001010375001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Виробництво особливо
небезпечних хiмiчних речовин

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
АВ, 582611

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
28.07.2011 Мiнiстерство промислової
23.12.2015
полiтики України
Дата
видачі
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(згiдно з перелiком, що
визначається КМУ)
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Надання послуг телефонного
АВ, 583418 08.08.2011 Нацiональна комiсiя з питань 08.07.2018
зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)
регулювання зв'язку України
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Медична практика
АГ, 602341 01.08.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Надання послуг з перевезення
АВ, 532699 01.06.2010 Мiнiстерство тарнспорту та
пасажирiв i вантажiв
зв'язку України
автомобiльним транспортом
вiдповiдно до видiв робiт,
визначених ЗУ "Про
автомобiльний транспорт"
Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Постачання електричної енергiї АГ, 578480 21.07.2011
Нацiональна комiсiя
24.12.2015
за нерегульованим тарифам
регулювання
електроенергетики України
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Постачання природного газу за АГ, 507477 19.07.2011
Нацiональна комiсiя
28.05.2015
нерегульованим тарифам
регулювання
електроенергетики України
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
На модернiзацiю блоку
без №
19.11.2005 Фiрма "Хальдор Топсе А/О"
"Бенфiлд" очищення газу вiд
(Данiя)
вуглекислоти
Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з
Опис
контрактом №1147М-231 вiд 19.11.2005.
На модернiзацiю агрегату
без №
19.11.2005 Фiрма "Хальдор Топсе А/О"
амiаку в цiлому
(Данiя)
Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з
Опис
контрактом №1147М-231 вiд 19.11.2005.
На модернiзацiю агрегату
8199-30/М-6 22.05.2006 Фiрма UREA CASALE S.A.
карбамiду М-6
(Лугано, Швейцарiя)
Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з
Опис
контрактом №510М-231 вiд 24.05.2006.
Придбання, зберiгання,
АЕ, 273204 19.12.2013 Державна служба України з 14.11.2018
перевезення, ввезення на
контролю за наркотиками
територiю України, реалiзацiя
(вiдпуск), використання
прекурсорiв (списку 1 таблицi
IV та списку 2 таблицi IV)
"Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв")
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Надання послуг з перевезення
АВ, 548939 02.08.2011 Мiнiстерство iнфраструктури 17.06.2014
небезпечних вантажiв
України
залiзничним транспортом
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
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Використання джерел
АВ, 483739 25.07.2011 Державний комiтет ядерного
iонiзуючого випромiнювання
регулювання
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Збирання, первинна обробка
АВ, 563603 05.08.2011 Мiнiстерство фiнансiв України
вiдходiв i брухту дорогоцiнних
металiв та дорогоцiнного
камiння органогенного
утворення, напiвдорогоцiнного
камiння
Опис
Термiн дiї лiцензцї необмежений.
Технiчне обслуговування систем АЕ, 184017 26.10.2012
Державна iнспекцiя
пожежогасiння (водянi, пiннi) на
техногенної безпеки України
об'єктах з високим, середным та
незначним ступенем ризику
щодо пожежноъ безпеки;
монтаж, перевiрка (огляд)
пристроїв блискавкозахисту
Опис
Термiн дiї лiцензцї необмежений.
Надання освiтнiх послуг
АВ, 586479 05.08.2011 Мiнiстерство освiти i науки,
навчальними закладами,
молодi та спорту України
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Господарська дiяльнiсть,
АВ, 589337 13.07.2011
Державна архiтектурнопов'язана iз створенням
будiвельна iнспекцiя України
об'єктiв архiтектури
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Операцiї у сферi поводження з
АГ, 594684 09.08.2011
Мiнiстерство екологiї та
небезпечними вiдходами
природних ресурсiв України
(зберiгання, оброблення,
утилiзацiя, знешкодження)
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на продовження
183.11.71- 11.07.2011 Управлiння держ.комiтету
виконання робiт пiдвищеної
24.15.0
України з пром. безпеки,
небезпеки
охорони працi та гiрничого
нагляду по Черк. обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на продовження
186.11.71- 11.07.2011 Управлiння держ.комiтету
виконання роботи пiдвищеної
24.15.0
України з пром. безпеки,
небезпеки
охорони працi та гiрничого
нагляду по Черк. обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на зберiгання метанолу
710/1552
25.05.2012
Мiнiстерство охорони
навколишнього природного
середовища України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на зберiгання гiдразин710/1537
08.12.2011
Мiнiстерство охорони

08.07.2014

12.08.2010

25.02.2015

23.11.2015

14.02.2016

21.08.2014

23.09.2014

31.12.2013

31.12.2013
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гiдрату

навколишнього природного
середовища України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на використання
710/1538
08.12.2011
Мiнiстерство охорони
гiдразин-гiдрату
навколишнього природного
середовища України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на початок експлуатацiї
3077.11.30- 04.08.2011
Держгiрпромнагляд
об'єкта
24.15.0
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на початок експлуатацiї
3079.11.30- 04.08.2011
Держгiрпромнагляд
об'єкта
24.15.0
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на початок виконання
3076.11.30- 04.08.2011
Держгiрпромнагляд
робiт пiдвищеної небезпеки
24.15.0
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на продовження
3075.11.30- 04.08.2011
Держгiрпромнагляд
виконання роботи пiдвищеної
24.15.0
небезпеки
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на продовження
184.11.71- 11.07.2011 Управлiння держ.комiтету
виконання роботи пiдвищеної
24.15.0
України з пром. безпеки,
небезпеки
охорони працi та гiрничого
нагляду по Черк. обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на продовження
185.11.71- 11.07.2011 Управлiння держ.комiтету
виконання роботи пiдвищеної
24.15.0
України з пром. безпеки,
небезпеки
охорони працi та гiрничого
нагляду по Черк. обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на експлуатацiю
134.12.71
25.05.2012 Тер.управлiння держ.служби
посудин, що працюють пiд
гiрничого нагляду та
тиском понад 0,05 МПа
промислової безпеки України
в Черкаськiй обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на експлуатацiю
135.12.71
25.05.2012 Тер.управлiння держ.служби
вантажопiдiймального крану
гiрничого нагляду та
промислової безпеки України
у Черкаськiй обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на експлуатацiю лiфту
136.12.71
25.05.2012 Тер.управлiння держ.служби
гiрничого нагляду та
промислової безпеки України
у Черкаськiй обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на виконання роботи
183.12.71
20.07.2012 Тер.управлiння держ.служби
пiдвищеної небезпеки
гiрничого нагляду та
промислової безпеки України
в Черкаськiй обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

31.12.2013

24.05.2011
06.05.2014
06.05.2014
30.10.2014

12.05.2016

12.05.2016

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

20.07.2017
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Дозвiл на
710/1555
25.05.2012
Мiнiстерство охорони
зберiгання/використання
навколишнього природного
каталiзатора гiдрування бензолу
середовища України
Е235 TR з вмiстом нiкелю 2550%
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на використання
710/1553
25.05.2012
Мiнiстерство охорони
метанолу
навколишнього природного
середовища України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Роздрiбна торгiвля
АЕ, 255033 15.05.2013
Рег. упр.департ. контр. за
алкогольними напоями
виробн. та обiгом спирту,
алког. напоїв i тютюн.виробiв
ДПАУ у Черк. обл.
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.
Надання освiтнiх послуг
АД, 073263 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки,
навчальними закладами,
молодi та спорту України
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому
Централiзоване водовiдведення АЕ, 199638 26.11.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi
комунальних послуг
Опис
Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому
Дозвiл на
265/12
11.09.2012
Мiнiстерство екологiї та
зберiгання/використання
природних ресурсiв
каталiзатора KL6528-N5 (PK7R)
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на експлуатацiю лiфту
297.12.71
14.11.2012
Тер.упр.держ.служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черк. обл.
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл на виконання робiт
1576.12.30 15.11.2012 Державна служба гiрн. нагляду
пiдвищеної небезпеки
та пром. безпеки України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Спецiальний дозвiл на
4314
31.01.2013 Державна служба геологiї та
користування надрами
надр України
геологiчне вивчення, у т.ч.
дослiдно-промислова розробка
технiчних пiдземних вод,
затвердження запасiв ДКЗ
України
Опис
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
Дозвiл експлуатувати посудини,
318.13.71
06.11.2013 Тер.упр.держ.служби гiрн.
що працюють пiд тиском понад
нагляду та пром.безпеки

31.12.2013

31.12.2013

02.06.2014

06.07.2015

31.10.2018

27.04.2015

14.11.2017

15.11.2017
31.01.2018

05.11.2018
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0,05 мПА
Опис
Дозвiл на зберiгання 2,4динiтрофенолу
Опис
Дозвiл експлуатувати машини,
механiзми, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл експлуатувати машини,
механiзми, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл експлуатувати машини,
механiзми, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис
Дозвiл експлуатувати посудини,
що працюють пiд тиском понад
0,05 мПа
Опис
Дозвiл експлуатувати посудини,
що працюють пiд тиском понад
0,05 мПа
Опис
Дозвiл експлуатувати посудини,
що працюють пiд тиском понад
0,05 мПа
Опис
Дозвiл експлуатувати
вантажопiдйомний кран
Опис
Дозвiл на розмiщення об'єкту
торгiвлi (спецiалiзацiя:iдальня)
Опис
Дозвiл на розмiщення об'єкту
торгiвлi (спецiалiзацiя:iдальня)
Опис
Дозвiл на розмiщення об'єкту
торгiвлi (спецiалiзацiя: буфет)

України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
255/12
12.09.2012
Мiнiстерство екологiї та
природних ресурсiв України
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
306.12.71
26.11.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
333.12.71
05.12.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
334.12.71
05.12.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
335.12.71
05.12.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
346.12.71
17.12.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
347.12.71
17.12.2012
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
092.13.71
15.04.2013
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
104.13.71
24.04.2013
Тер.упр.держ служби
гiрн.нагляду та пром.безпеки
України у Черкаськiй обл.
Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.
716
26.07.2011 Департамент економiчної
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської
мiськради
Термiн дiї дозволу необмежений
717
26.07.2011 Департамент економiчної
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської
мiськради
Термiн дiї дозволу необмежений
718
26.07.2011 Департамент економiчної
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської

31.12.2013
26.11.2017

05.12.2017

05.12.2017

05.12.2017

17.12.2017

17.12.2017

15.04.2018

24.04.2018
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мiськради
Опис
Термiн дiї дозволу необмежений
Дозвiл на розмiщення об'єкту
719
26.07.2011 Департамент економiчної
торгiвлi (спецiалiзацiя:буфет)
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської
мiськради
Опис
Термiн дiї дозволу необмежений
Дозвiл на розмiщення об'єкту
720
26.07.2011 Департамент економiчної
торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе)
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської
мiськради
Опис
Термiн дiї дозволу необмежений
Дозвiл на розмiщення об'єкту
721
26.07.2011 Департамент економiчної
торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе)
полiтики та розвитку
Виконком Черкаської
мiськради
Опис
Термiн дiї дозволу необмежений

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
29.06.2011

Опис

Дата призначення особи
на посаду
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на
корпоративного
посаду корпоративного секретаря
секретаря
2
3
29.06.2011
Cокольський Євгенiй Валерiйович
Має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "АЗОТ"
та Положення про Корпоративного секретаря. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на посаду рiшенням
Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №29/06/11 вiд 29.06.2011. Посади на iнших
пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - директор з питань власностi та
цiнних паперiв. З моменту приватизацiї товариства, а саме з 1995 року
забезпечує iснування товариства вiдповiдно до принципiв корпоративного
управлiння.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Фонд державного майна
України
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

00032945

Місцезнаходження

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

01133, Україна, Київська обл.,
м.Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
10

д/в

д/в д/в д/в
Усього

загальної
кількості)
0
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiкта Олег Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник
директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ
ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний членом Наглядової ради
рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол
№25. Обраний Головою Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 29.06.2011, Протокол
№29/06/11. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Кiкта О.О. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Заступник голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Халiн Олександр Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
11

17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА".
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради євiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний членом Наглядової ради
рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол
№25. Обраний заступником Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 29.06.2011,
Протокол №29/06/11. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Халiн О.С.
посади на iнших пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди
посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi,
та паспортних даних отримано не було . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiни посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вербицький Микола Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор департаменту з питань
безпеки ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Вербицький М.А. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стемковський Дмитро Георгiйович
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3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Генерального директора ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Стемковський Д.Г. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Сергiй Григорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор департаменту з питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА
"УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Перепелиця С.Г. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
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даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анiсiмов Олексiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор департаменту з питань розвитку ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Анiсiмов О.А посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
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 керівної роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор департаменту з питань корпоративного управлiння ПРЕДСТАВНИЦТВА
"УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
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21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обрана на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Даниленко Є.О. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних нею посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiнський Святослав Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу з питань консолiдацiї i управлiнської звiтностi ПРЕДСТАВНИЦТВА
"УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту
ПАТ "АЗОТ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду рiшенням
чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. ПАТ
"АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Галiнський С.В. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ"
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
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5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА
"УКРАФЕРТ КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ"
вiдповiдно до Статуту ПАТ "АЗОТ" i Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АЗОТ". Обраний
на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"Азот" вiд 21.06.2011, Протокол №25. Обраний головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "АЗОТ" вiд 29.06.2011, Протокол №1. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те,
чи обiймає Зайцев В.М. посади на iнших пiдприємствах та щодо займаних ним посад за
попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому
числi i в натуральнiй формi, та паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старинський Анатолiй Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно
до Статуту ПАТ "АЗОТ" i Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду
рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол
№25. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Старинський А.П. посади на
iнших пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової
особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та
паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Змiни посадової особи в 2013 роцi не було.
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1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Юрiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ
КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно
до Статуту ПАТ "АЗОТ" i Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду
рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол
№25. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Мельник Ю.М. посади на iнших
пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової особи
щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних
даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни
посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плiсковський Роман Володимирович
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 керівної роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з економiки та фiнансiв ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА"
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно
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до Статуту ПАТ "АЗОТ" i Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АЗОТ". Обраний на посаду
рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Азот" вiд 21.06.2011, Протокол
№25. ПАТ "АЗОТ" не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає Плiсковський Р.В. посади на
iнших пiдприємствах та щодо займаних ним посад за попереднi п'ять рокiв. Згоди посадової
особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та
паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Змiни посадової особи в 2013 роцi не було.
1) Посада
Голова Правлiння ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скляров Вiталiй Леонiдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут
6) Стаж керівної роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки Голови Правлiння ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно до
Статуту ПАТ "АЗОТ" та Положення про Правлiння ПАТ "АЗОТ". Органiзовує роботу Правлiння
ПАТ "АЗОТ", представляє iнтереси перед третiми особами i дiє в межах повноважень,
визначених Cтатутом ПАТ "АЗОТ", а саме: представляє Товариство у вiдносинах з установами,
пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади, приймає рiшення, видає накази,
розпорядження та iн. Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №21/06/13 вiд
21.06.2013. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад: перший
заступник генерального директора - директор технiчний, директор технiчний, директор заводу.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння ПАТ "АЗОТ" - директор технiчний
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйниченко Вiктор Михайлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
18

Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж керівної роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник генерального директора - директор технiчний ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Правлiння ПАТ "АЗОТ"
вiдповiдно до Статуту ПАТ "АЗОТ" та Положення про Правлiння ПАТ "АЗОТ". Очолює
технiчнi служби Товариства, здiйснює органiзацiю технiчного розвитку пiдприємства,
забезпечує єдину технiчну полiтику на пiдприємствi на основi цiлеспрямованої дiяльностi всiх
технiчних служб Товариства в межах, покладених на нього функцiй. Обраний на посаду
рiшенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №21/06/13 вiд 21.06.2013. Посади на iнших
пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад: заступник технiчного директора з
виробництва, начальник цеху. Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про
винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та паспортних даних отримано не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алексєєнко Дмитро Володимирович
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, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет
6) Стаж керівної роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з економiки та фiнансiвiв ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно до
Статуту ПАТ "АЗОТ" та Положення про Правлiння ПАТ "АЗОТ". Забезпечує ефективне
економiчне функцiонування процесiв виробництва та реалiзацiї продукцiї на основi аналiзу
дiяльностi Товариства, застосування ефективних систем органiзацiї, оплати матерiального
стимулювання працi, ведення оптимальної цiнової, кредитної та податкової полiтики. Обраний
на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №21/06/13 вiд 21.06.2013. Посади на iнших
пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад: заступник директора з фiнансiв, начальник
фiнасового вiддiлу. Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому
числi i в натуральнiй формi, та паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
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1) Посада
Член Правлiння, директор з правових питань ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хлiвненко Павло Васильович
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, Унiверситет внутрiшнiх справ, м.Харкiв
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з правових питань ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПАТ "АЗОТ" та
Положення про Правлiння ПАТ "АЗОТ". Забезпечує юридичне супроводження господарської
дiяльностi Товариства. Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №21/06/13
вiд 21.06.2013. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад: директор
юридичного департаменту, прокурор, начальник юридичного вiддiлу, директор пiдроздiлу.
Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй
формi, та паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
1) Посада
Член Правлiння, директор з матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "АЗОТ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горобець Максим Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
6) Стаж керівної роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з матерiально-технiчного забезпечення ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння ПАТ "АЗОТ" вiдповiдно до
Статуту ПАТ "АЗОТ" та Положення про Правлiння ПАТ "АЗОТ". Здiйснює керiвництво
господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Товариства в галузi матерiально-технiчного забезпечення,
20

придбання та зберiгання сировини, матерiалiв, устаткування, реалiзацiї нелiквiдних матерiалiв,
планування метерiально-технiчного забезпечення
та iн. Обраний на посаду рiшенням
Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" №27/06/12 вiд 27.06.2012. Посади на iнших пiдприємствах не
обiймає. Перелiк попереднiх посад: заступник директора технiчного департаменту з iнвестицiй
та перспективного розвитку, директор департаменту стратегiчного розвитку. Згоди посадової
особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, та
паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Катькало Вiктор Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний унiверситет
6) Стаж керівної роботи (років)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ВАТ "Азот", м.Черкаси
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.05.2002, обрано призначено безстроково
9) Опис
Забезпечує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку Товариства, контроль за
рацiональним та економним використанням всiх видiв ресурсiв. Змiни посадової особи в 2013
роцi не було. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад: головний
бухгалтер. Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в
натуральнiй формi, та паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Заступник голови
Наглядової ради
ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Член Наглядової
ради ПАТ "АЗОТ"
Голова Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"АЗОТ"
Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"АЗОТ"
Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
Кiкта Олег
Олександрович
Халiн Олександр
Сергiйович

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред’явника вані іменні пред'явник
а
7
8
9
0
0
0

1

0,0000008

6
1

1

0,0000008

1

0

0

0

Вербицький
Микола
Анатолiйович
Стемковський
Дмитро
Георгiйович
Перепелиця
Сергiй Григорович
Анiсiмов Олексiй
Анатолiйович
Даниленко Євгенiя
Олександрiвна
Галiнський
Святослав
Валерiйович
Зайцев Володимир
Миколайович

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0

Старинський
Анатолiй
Павлович
Мельник Юрiй
Миколайович

1

0,0000008

1

0

0

0

1

0,0000008

1

0

0

0
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"АЗОТ"
Член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"АЗОТ"
Голова Правлiння
ПАТ "АЗОТ"
Заступник Голови
Правлiння ПАТ
"АЗОТ" - директор
технiчний
Член Правлiння,
директор з
економiки та
фiнансiв ПАТ
"АЗОТ"
Член Правлiння,
директор з
правових питань
ПАТ "АЗОТ"
Член Правлiння,
директор з
матерiальнотехнiчного
забезпечення ПАТ
"АЗОТ"
Головний
бухгалтер

Плiсковський
Роман
Володимирович
Скляров Вiталiй
Леонiдович
Олiйниченко
Вiктор
Михайлович

1

0,0000008

1

0

0

0

5

0,000004

5

0

0

0

10

0,000008

10

0

0

0

Алексєєнко
Дмитро
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Хлiвненко Павло
Васильович

0

0

0

0

0

0

Горобець Максим
Валерiйович

0

0

0

0

0

0

Катькало Вiктор
Павлович

65

0,000052

0

0

0

0

92

0,0000736

27

0

0

0

Усього
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

PLG LIMITED

неризиден
т

ТОВ "ОМБРИДЖ"

37578270

Місцезнаходження
1066, Суprus, д/в р-н,
Nicosia, Themistokli
Dervi 48, Athientis
BLDG, office 101
01601, Україна, д/в р-н,
м.Київ, вул. Мечникова,
2 поверх 30

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

д/в

д/в д/в д/в
Усього

Кількість
акцій
(шт.)
93 931 64
6
24 982 87
7
Кількість
акцій
(шт.)
0
118 914 5
23

Кількість за видами акцій

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
75,5728

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

93 931 646

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

20,1

24 982 877

0

0

0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
95,6728

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

0
118 914 523

0
0

0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
22.04.2013
75,59

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "АЗОТ" Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС", що
здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, схвалення договору з
ним.
2. Звiт Правлiння ПАТ "АЗОТ" за результатами роботи в 2012 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк. Висновок Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "АЗОТ" за 2012
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчних звiтiв дочiрнiх пiдприємств ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк.
7. Покриття збиткiв ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк. Розподiл прибутку ДОЧIРНЬОГО
ПIДПРИЄМСТВА "ХIМIК" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЗОТ" за 2012 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "АЗОТ" на 2013 рiк.
9. Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв ПАТ "АЗОТ"
та їх виконання.
Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "АЗОТ" Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" (код
ЄДРПОУ 36980202), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв.
2. Схвалити укладений ПАТ "АЗОТ" з ТОВ "УПР-ФIНАНС" договiр №269/1 вiд
26.03.2013 про надання депозитарних послуг.
Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:
Звiт Правлiння ПАТ "АЗОТ" за результатами роботи в 2012 роцi прийняти до
вiдома.
Прийняте рiшення з третього питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк прийняти до вiдома.
Прийняте рiшення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"АЗОТ" за 2012 рiк прийняти до вiдома.
Прийняте рiшення з п'ятого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ХIМIК" ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" за 2012 рiк.
Прийняте рiшення з шостого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт, в тому числi баланс ПАТ "АЗОТ" за 2012 рiк.
Прийняте рiшення з сьомого питання порядку денного:
1. Збитки, отриманi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
"АЗОТ" в 2012 роцi в сумi 1 088 083 тис. грн., вiдшкодовувати за рахунок
нерозподiленого прибутку майбутнiх перiодiв.
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2. За пiдсумками роботи ПАТ "АЗОТ" в 2012 роцi у зв'язку з вiдсутнiстю джерела
формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати
дивiдендiв не формувати, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
3. Прибуток, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ХIМIК" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АЗОТ" в 2012 роцi в сумi 10,6 тис. грн., направити на часткове
покриття збиткiв 2011 року.
Прийняте рiшення з восьмого питання порядку денного:
Затвердити основнi напрями дiяльностi ПАТ "АЗОТ" на 2013 рiк:
1) Виробити: 932,7 тис.тонн амiаку (107,7% до факту 2012 року); 990,5 тис.тонн
амiачної селiтри (112,6% до факту 2012 року);
783,1 тис.тонн карбамiду (100,9% до факту 2012 року); 201,0 тис.тонн КАС
(105,3% до факту 2012 року); 5,7 тис.тонн капролактаму кристалiчного (22,5% до
факту 2012 року в зв'язку з простоєм виробництва в I, III-IV кв. 2013р.).
2) Забезпечити вiдповiдно до запланованого бюджету своєчасне впровадження
заходiв iз: завершення комплексу заходiв по замiнi реакцiйних труб та футеровки
в цеху А-5; розроблення базового проекту для будiвництва нового блоку
роздiлення повiтря; проведення комплексу робiт з продовження термiну
експлуатацiї цистерн.
3) У межах програми капiтальних ремонтiв планується провести ремонти: цеху
А-3 (амiак) агрегат № 1 у червнi;
цеху А-3 (амiак) агрегат № 2 у червнi-липнi;
цеху А-5 (амiак) у серпнi-вереснi; цеху М-2 (карбамiд) у серпнi-вереснi; амiачної
селiтри агрегату 1 i агрегату 2 у червнi та червнi-липнi вiдповiдно; виробництво
iонообмiнних смол у березнi.
Прийняте рiшення з дев'ятого питання порядку денного:
1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЗОТ" значних правочинiв, а саме:
1) Договору (договорiв), контракту (контрактiв) на поставку (купiвлю)
природного газу на загальну суму до 1 200 000 000,00 дол. США (один мiльярд
двiстi мiльйонiв доларiв 00 центiв США) або до 6 000 000 000,00 грн. (шiсть
мiльярдiв гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ;
2) Договору (договорiв) на продаж ПАТ "АЗОТ" природного газу за цiною 3
867,12 грн. (три тисячi вiсiмсот шiстдесят сiм гривень 12 копiйок) з урахуванням
ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрiв кубiчних) у разi передачi
iмпортованого газу у пунктах приймання-передачi газу на газовимiрювальних
станцiях, якi знаходяться на кордонi України з Росiйською Федерацiєю та в
пунктах приймання-передачi газу з пiдземних сховищ газу ПАТ
"УКРТРАНСГАЗ" (надалi - ПСГ) в газотранспортну систему, 3 847,32 грн. (три
тисячi вiсiмсот сорок сiм гривень 32 копiйки) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб.
м (одну тисячу метрiв кубiчних) у разi передачi iмпортованого газу у ПСГ на
загальну суму до 5 800 680 000,00 грн. (п'ять мiльярдiв вiсiмсот мiльйонiв шiстсот
вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ;
3) Додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту № 532М-211 вiд 23.03.2011
р. купiвлi-продажу природного газу з "Ostchem Holding Limited" стосовно
збiльшення загальної вартостi Контракту на суму до 1 200 000 000,00 дол. США
(один мiльярд двiстi мiльйонiв доларiв 00 центiв США) та/або продовження
строку дiї Контракту.
4) Додаткових угод (додаткової угоди) до Договору № 747-213 вiд 19.07.2012
купiвлi електричної енергiї з ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНIЯ", м.
Київ стосовно збiльшення загальної вартостi договору на суму до 742 104 000,00
грн. (сiмсот сорок два мiльйони сто чотири тисячi гривень 00 копiйок) з
урахуванням ПДВ та/або продовження строку дiї Договору.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Київська обл., д/в р-н,
м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
(044)2775000
(044)2775006
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Цiннi папери Товариства включенi до
Бiржового списку ПФТС згiдно з
договором №81-29 вiд 06.06.1999.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторськоконсалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32346015
04053, Україна, Київська обл., д/в р-н,
м.Київ, вул. Кудрявська,8-б, офiс 2
А, №005322
Аудиторська палата України
27.06.2002
(044)2725321
(044)2725321
Аудиторська дiяльнiсть
Укладено договiр на проведення
аудиту.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "СаламандраУкраїна"
Акціонерне товариство
13934129
36000, Україна, Полтавська обл., д/в рн, м.Полтава, вул. Пушкiна, 47
АГ, №569201, №56920
Державна комiсiя з регулювання
27

документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ринкiв фiнансових послуг України
23.12.2010
0800501644
(0532)503030
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна ( крiм залiзничного,
наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього
та iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу
(вантажобагажу).Укладено договiр.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "СК
"Провiдна"
Акціонерне товариство
2351037
03049, Україна, Київська обл., д/в р-н,
м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 25
АВ, №520914

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
06.02.2010
(044)2482817
(044)4921818
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна (iншого нiж
наземний, повiтряний, водний
транспорт, вантаж i багаж
(вантажобагаж). Укладено договiр.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., д/в р-н,
м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
№ 1523/09
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044)377-70-16
(044) 377-72-69
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
ПАТ "НДУ" здiйснює свою дiяльнiсть
на пiдставi Правил Центрального
Депозитарiюцiнних паперiв,
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
28

вiд 01.10.2013 за №2092. Укладено
договiр.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Банк
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Акціонерне товариство
21665382
04070, Україна, Київська обл., д/в р-н,
м.Київ, вул.Борисоглiбська, 5, лiтера А
АЕ, №263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044)593-10-30
(044)593-10-31
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiної
установи
Укладено договiр про обслуговування
зберiгачем операцiй емiтента при
дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв
№ Е-41 вiд 15.09.2011
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
30.08.1994

Опис
13.06.1996

Опис
12.11.1998

Опис
22.02.2002

Опис
29.07.2004

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
336/1/94

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Мiнiстерство фiнансiв
України

4
д/в

Мiнiстерство фiнансiв
України

д/в

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста
Не
1,05
1 999 951 2 099 948,55
100
документарн
визначено
а іменна
Свiдоцтво №336/1/94 вiд 30.08.1994 втратило силу 13.06.1996 з моменту реєстрацiї випуску акцiй вiдповiдно до рiшеннь загальних зборiв
акцiонерiв вiд 19.12.1995, Протокол №1, вiд 19.04.1996, Протокол №2.
296/1/96

Акція проста
Не
0,05
48 998 79
2 449 939,8
100
документарн
визначено
6
а іменна
Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.12.1995, Протокол № 1 прийнято рiшення про збiльшення Статутного фонду ВАТ "Азот" до 244`993`980
тис.крб. шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 333`325 штук номiнальною вартiстю 105 тис.крб. кожна. Вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.1996, Протокол №2 змiнено номiнальну вартiсть акцiй та їх кiлькiсть i здiйснено випуск
48`998`796 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5000 крб. кожна на загальну суму 244`993`980 тис. крб. Свiдоцтво №296/1/96 вiд
13.06.1996 втратило силу 12.11.1998.
221/23/1/98
Черкаське
UA 2300031000 Акція проста Документар
0,05
48 998 79
2 449 939,8
100
територiальне
документарн
ні іменні
6
управлiння ДКЦПФР
а іменна
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.1998, Протокол №4 здiйснено випуск акцiй ВАТ "Азот" у кiлькостi 48`998`796
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. на загальну суму 2`449`939,80 грн. Свiдоцтво №221/23/1/98 вiд 12.11.1998 анульоване
22.02.2002.
94/1/02
Державна комiсiя з
UA 2300031109 Акція проста Документар
8,5
48 998 79 416 489 766
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
6
фондового ринку
а іменна
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.12.2001, Протокол №7 здiйснено збiльшення Статутного фонду на суму iндексацiї
основних засобiв шляхом випуску акцiй номiнальною вартiстю 8,50 грн., при цьому акцiї номiнальною вартiстю 0,05 грн. було замiнено на
акцiї номiнальною вартiстю 8,50 грн.Свiдоцтво №94/1/02 вiд 22.02.2002 анульоване.
440/1/04
Державна комiсiя з
UA 2300031109 Акція проста Документар
8,5
73 116 44 621 489 774
100
30

Опис

11.07.2005

Опис
10.01.2006

Опис

10.01.2006
Опис

цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
4
фондового ринку
а іменна
Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте
загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23.04.2004, Протокол №10. Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 24`117`648
простих iменних акцiй на загальну суму 205`000`008 грн. Проспект емiсiї зареєстровано ДКЦПФР 30.04.2004. Рiшення про затвердження
пiдписки на акцiї ВАТ "Азот" додаткового випуску прийняте загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 09.07.2004, Протокол №11. Кошти
вiд додаткового випуску акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток Товариства, а саме: фiнансування програми розвитку Товариства,
яка включала реконструкцiю виробництва амiаку та заходи по економiї сировини, ресурсiв, пiдвищення технiки безпеки працi та якостi
продукцiї. Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки. Свiдоцтво №440/1/04 вiд 29.07.2004 анульоване.
318/1/05
Державна комiсiя з
UA 2300031109 Акція проста Документар
8,5
98 410 56 836 489 794
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
4
фондового ринку
а іменна
Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте
загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 28.12.2004, Протокол №12. Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 25`294`120
простих iменних акцiй на загальну суму 215`000`020 грн. Кошти вiд додаткового випуску акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток
Товариства, а саме: фiнансування заходiв, спрямованих на економiю сировини, ресурсiв, пiдвищення технiки безпеки працi та якостi продукцiї.
Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки. Свiдоцтво №318/1/05 вiд 11.07.2005 анульоване.
01/1/06
Державна комiсiя з
UA 2300031109 Акція проста Документар
8,5
124 292 9 1 056 489 79
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
17
4,5
фондового ринку
а іменна
Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте
загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 11.11.2005 (Протокол №15). Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 25`882`353
простi iменнi акцiї на загальну суму 220`000`000,5 грн. Проспект емiсiї зареєстровано ДКЦПФР 21.11.2005. Кошти вiд додаткового випуску
акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток Товариства, а саме: фiнансування заходiв по економiї сировини, ресурсiв, пiдвищення
технiки безпеки працi та якостi продукцiї. Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки. Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв
акцiонерiв 21.06.2011, Протокол №25, прийнято рiшення про замiну форми iснування iменних акцiй ПАТ "АЗОТ" з документарної форми
iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затверджене рiшення про дематерiалiзацiю випуску. Рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.11.2013 року, №2602 здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй
ПАТ "АЗОТ" у з'вязку зi змiною найменування та переведенням випуску акцiй у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй вiд 10.01.2006 року, реєстрацiйний №01/1/06, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Вiдкритому
акцiонерному товариству "Азот" втратило чиннiсть.
01/1/06
Нацiональна комiсiя з UA 4000177646 Акція проста Бездокумент
8,5
124 292 9 1 056 489 79
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
17
4,5
фондового ринку
рна іменна
Акцiї ПАТ "АЗОТ" включенi до бiржового списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС".
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Iсторiя Товариства розпочалася в 1965 роцi з моменту пуску першої черги виробництва амiаку.
Протягом 1968-2004 рокiв встановлена та введена в дiю бiльша частина дiючих нинi
потужностей по виробництву амiаку, карбамiду, амiачної селiтри, рiдких азотних добрив,
iонообмiнних смол, рiдкого та кристалiчного капролактаму. Нинi ПАТ "АЗОТ" - один iз лiдерiв
України по випуску мiнеральних добрив, iонообмiнних смол i капролактаму. Пiдприємство
приватизоване вiдповiдно до Наказу Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.1994 за №444-р,
Наказiв Фонду державного майна України вiд 24.06.1994 за №41-АТ, 19.05.1999 за №892.
Уточнений план приватизацiї затверджено Наказом Фонду ДМУ вiд 23.11.1998 за №2201. За час
свого iснування пiдприємство вийшло на передовi позицiї в хiмiчнiй галузi, а його продукцiя
добре вiдома та користується попитом далеко за межами України.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Управлiння ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЗОТ" базується на
корпоративних принципах: щороку проводяться загальнi збори акцiонерiв, обранi Наглядова
рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння. До складу пiдприємства входять: два цеха по виробництву
амiаку; цеха по виробництву мiнеральних добрив, а саме: два цехи по виробництву карбамiду,
цех по виробництву амiачної селiтри, цех по виробництву рiдких азотних добрив, цех по
виробництву слабкої азотної кислоти; виробництво iонiтiв; виробництво капролактаму; цехи
забезпечення виробництва; ремонтне управлiння та ремонтнi цехи, що забезпечують проведення
капiтальних та поточних ремонтiв технологiчних цехiв пiдприємства; вiддiли управлiння. ПАТ
"АЗОТ" є засновником дочiрнiх пiдприємств: ДП "Палац культури" Дружба народiв" ВАТ
"Азот" (код ЄДРПОУ: 21367221, м.Черкаси, бул.Шевченка, 249), ДП "ХIМIК" ПАТ "АЗОТ" (код
ЄДРПОУ: 25584960, м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72), ДП "Готель "Жовтневий" (код
ЄДРПОУ: 25584976, м.Черкаси, вул.Фрунзе, 145). ДП "Палац культури "Дружба народiв" та ДП
"Готель "Жовтневий" на момент складання звiту знаходяться у стадiї лiквiдацiї вiдповiдно до
прийнятих загальними зборами акцiонерiв рiшень. У Товариства є ПРЕДСТАВНИЦТВО ПАТ
"АЗОТ" у мiстi Києвi, що не є юридичною особою (м.Київ, вул.Мечникова, 20, поверх 30).
Протягом 2013 року здiйснювалися заходи по оптимiзацiї органiзацiйної структури товариства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 4365 осiб;
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 59 осiб;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - немає.
Фонд оплати працi - 281`795 тис.грн.
Збiльшення фонду оплати працi в 2013 роцi по вiдношенню до 2012 року склало 6,2%.
Кадрова полiтика Товариства включає: пiдготовку та перепiдготовку промислово-технiчного
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персоналу власними силами; навчання робiтникiв сумiжним професiям; пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв, посадових осiб та спецiалiстiв; проведення навчання з охорони працi.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
д/в
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПАТ "АЗОТ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2013 року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на ПАТ "АЗОТ" здiйснюється вiдповiдно до
вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та iнструкцiї про його
застосування, затверджених наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999 №291 та iнших нормативних
документiв. У 2013 роцi облiкова полiтика товариства була визначена наказом "Про облiкову
полiтику ПАТ "АЗОТ" вiд 28.02.2006 №64 з такими змiнами та доповненнями наказ вiд
21.02.2007 №51; наказ вiд 22.02.2008 №53. На пiдприємствi, для ведення бухгалтерського
облiку, використовується бухгалтерська програма "IТ-Пiдприємство" (розроблення та
обслуговування здiйснюється ТОВ НВП "Iнформацiйнi технологiї, м.Київ") iз застосуванням
журнально-ордерної форми облiку. Первиннi облiковi документи у 2013 роцi складались на
типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. Також застосовуються
форми первинних документiв, затвердженi внутрiшнiми нормативними актами згiдно з
Системою менеджменту якостi пiдприємства. Товариство склало рiчну фiнансову звiтнiсть за
2013 рiк за вимогами МСФЗ. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй у
Товариствi є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй.
Первиннi документи складаються пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це
неможливо,- безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю i впорядкування обробки даних на
пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi документи. Первиннi i зведенi
облiковi документи складаються на паперових або машинних носiях. Iнформацiя, яка мiститься
в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського
облiку в регiстрах синтетичного i аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на
взаємозв'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображуються
також у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо. Господарськi
операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому їх було
здiйснено. Первинна оцiнка основних засобiв базується на їх собiвартостi. Собiвартiсть об'єкту
основних засобiв визначається згiдно з пп. 16-17 МСБО 16 "Основнi засоби". ПАТ "АЗОТ"
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застосовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю (метод собiвартостi). На дату
переходу до МСФЗ Товариство визначає iсторичну вартiсть на пiдставi оцiнки, проведеної
незалежними професiйними оцiнювачами. 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.
Товариство здiйснює амортизацiю об'єктiв основних засобiв iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв полягає в нарахуваннi постiйної
суми амортизацiї впродовж термiну корисного використання активу. Нарахування амортизацiї
починається з дати придбання або, у випадках самостiйного будiвництва активiв, з дати
завершення будiвництва та доведення активу до готовностi його використання. Амортизацiя на
землю не нараховується. Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її
корисного використання. ПАТ "АЗОТ" 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. Нематерiальнi активи
оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Дiапазон термiнiв корисного використання
нематерiальних активiв складає вiд 1 до 10 рокiв. Нематерiальнi активи з обмеженим строком
корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання iз
застосуванням прямолiнiйного методу та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого
зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим
строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового
року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод,
втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд
ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та
збитки в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. Нематерiальнi активи, якi виникають в
результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi
цих прав. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не
амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком
використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно
продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного
використання. Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу
оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу
й визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.
Термiн амортизацiї i метод нарахування амортизацiї нематерiального активу з кiнцевим
термiном корисного використання аналiзуються Товариством не рiдше, нiж в кiнцi кожного
фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання активу вiдрiзняється вiд
попереднiх розрахункових оцiнок, то термiн амортизацiї корегується вiдповiдним чином. Якщо
вiдбувається змiна очiкуваного характеру вжитку майбутнiх економiчних вигод, укладених в
активi, то переглядається метод нарахування амортизацiї. До iнвестицiйної нерухомостi
Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою
отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних
цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка
утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi
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дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини
об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi
окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за
мiнусом нарахованої амортизацiї. 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 в основному вiдшкодовуватися
шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для
продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з
продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при
первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на
продаж визнається у звiтi про сукупнi доходи. Облiк запасiв пiдприємство здiйснює згiдно з
вимогами МСБО 2 "Запаси". 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 "АЗОТ" оцiнює запаси з використанням методу середньозваженої вартостi. Оцiнка
готової продукцiї та незавершеного виробництва проводиться за методом середньозваженої
вартостi Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу FIFO. 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 визнає резерви на знецiнення запасiв, виходячи iз оцiнки
кiлькостi та вартостi нелiквiдних запасiв, якi не використовуються у дiяльностi бiльше трьох
рокiв. По закiнченню звiтного перiоду сума нарахованого резерву коригується в залежностi вiд
результатiв iнвентаризацiї. ПАТ "АЗОТ" 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;
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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 первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю Справедлива
вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов'язання в операцiї мiж
обiзнаними, зацiкавленими сторонами на звичайних умовах. Якщо є об'єктивне свiдчення того,
що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму
таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка достатня
для покриття понесених збиткiв. Для дебiторської заборгованостi, яка є iстотною, резерви
створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для дебiторської
заборгованостi, суми якої iндивiдуально не є iстотними, - на основi групової оцiнки. Проведення
оцiнки дебiторської заборгованостi на предмет знецiнення здiйснюється комбiновано на кожну
звiтну дату: вiдносно торгiвельної дебiторської заборгованостi Товариство аналiзує
платоспроможнiсть окремих дебiторiв по заборгованостях бiльше 100 тис. грн. Торговельнi
дебiторськi заборгованостi менше 100 тис. грн. групуються Товариством i розглядаються в
комплексi, резерв по такiй групi нараховується у розмiрi 5%; iнша дебiторська заборгованiсть у
сумi бiльше 100 тис. грн. аналiзується Товариством по платоспроможностi окремих дебiторiв.
Iншi дебiторськi заборгованостi менше 100 тис. грн. групуються Товариством i розглядаються в
комплексi, резерв по такiй групi нараховується у розмiрi 5%. Сума збиткiв визнається у
прибутку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це
зменшення може бути об`єктивно пов`язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання
зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi списується за
рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку. У разi неможливостi
повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Безнадiйнi борги списуються протягом того року,
коли вони такими визнанi. Попередня оплата облiковується за первiсною вартiстю за
вирахуванням резерву на знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються в складi прибуткiв чи
збиткiв по мiрi їх виникнення внаслiдок однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля початкового
визнання фiнансового активу та впливаючих на суми або термiни розрахункових майбутнiх
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грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом, якщо такi збитки можливо оцiнити з
достатнiм ступенем надiйностi. Якщо не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового
активу, оцiненого на iндивiдуальних пiдставах, то такий актив включається в групу фiнансових
активiв з вiдповiдними характеристиками кредитного ризику та оцiнюється на колективнiй
основi. Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов'язання.
Первiсна довгострокова заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює
дисконтованiй сумi платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за
амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж
чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 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 "АЗОТ" визнає короткостроковi
виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої
суми. 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.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
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виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним напрямком дiяльностi ПАТ "АЗОТ" було i залишається виробництво мiнеральних
добрив (амiачної селiтри, карбамiду, амiачної води, рiдких азотних добрив, сульфату амонiю) i
капролактаму. На частку ПАТ "АЗОТ" припадає близько третини сукупного виробництва
мiнеральних добрив в Українi, 100% виробництва iонообмiнних смол та капролактаму.
У ПАТ "АЗОТ" в 2013 роцi випущено, тис.тонн: амiаку - 791,58; амiачної селiтри - 951;
карбамiду - 582.
У фактичнiй структурi доходiв частка надходжень склала: вiд реалiзацiї амiачної селiтри - 33%,
карбамiду- 25%, КАС - 10%. При цьому 77% вiд загального обсягу реалiзацiї продукцiї за 2013
рiк склали поставки на внутрiшнiй ринок (2838,4 млн.грн), 33% - на експорт (1520,3 млн. грн.)
вiдповiдно. Товариством випущено товарної продукцiї в дiючих цiнах на суму 4322,7 млн.грн.
Цiни вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2013 рiк склалися на рiвнi: карбамiд: експорт - 334,3 $/т,
внутрiшнiй ринок -362,3$/т; амiачна селiтра: експорт - 247,7$/т, внутрiшнiй ринок - 272,3$/т;
амiак: експорт -580 $/т, внутрiшнiй ринок -540$/т
Найбiльш складним питанням, вiд вирiшення якого в значнiй мiрi залежить ефективнiсть роботи
пiдприємства, є забезпечення природним газом, цiни на який визначають виробничу потужнiсть
пiдприємства, оскiльки вони значною мiрою впливають на собiвартiсть продукцiї. На роботу
Товариства негативно впливають рiзкi коливання цiн та попиту на мiнеральнi добрива, цiн на
природний газ та електроенергiю.
Полiтика пiдприємства спрямована на розвиток вже iснуючих виробництв, розширення
присутностi в ринкових нiшах, що вже займаються пiдприємством, а також на пропаганду
використання нових бiльш прогресивних видiв мiнеральних добрив. Модернiзацiя виробництва
- стратегiчний напрямок розвитку пiдприємства. Концепцiя розвитку пiдприємства спрямована
на розвиток i вдосконалення виробництва, збiльшення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi
продукцiї. Для Товариства внутрiшнiй ринок є прiоритетним. За умови нормального розвитку
економiки i впровадження реформ в аграрнiй, податковiй i фiнансовiй сферах - весь обсяг
мiнеральних добрив, якi виробляються у Товариствi будуть використовуватися внутрiшнiм
ринком країни. Товариство є одним з найбiльших експортерiв хiмiчної продукцiї в Українi.
Географiя поставок продукцiї ПАТ "АЗОТ" є досить широкою та включає країни СНД, ринки
Європи, Азiї, Америки, Африки, Австралiї. ПАТ "АЗОТ" одним iз перших серед пiдприємств
хiмiчної галузi включився у пiдготовчий процес щодо виконання умов нового європейського
законодавства REACH, що є необхiдною умовою для експорту продукцiї за кордон, зокрема до
країн ЄС. Наприкiнцi 2010 року вся продукцiя пiдприємства була зареєстрована Європейською
хiмiчною агенцiєю. Стратегiчно важливим був та залишається внутрiшнiй ринок України.
Основними споживачами ПАТ "АЗОТ" в Українi в 2013 роцi були сiльськогосподарськi
товаровиробники та промисловi пiдприємства. Проте потенцiал ПАТ "АЗОТ" аграрiями України
використовується неповнiстю. Хоча загальне споживання мiнеральних добрив на внутрiшньому
ринку зростає, експортна орiєнтацiя пiдприємств, що спецiалiзуються на виробництвi
мiнеральних добрив залишається головним фактором збереження стабiльних обсягiв
виробництва. Найбiльш перспективними ринками збуту продукцiї товариства є країни, якi
знаходяться у безпосередньому сусiдствi з Україною, що забезпечує мiнiмальнi транспортнi
витрати, - Центральна Європа, європейська частина СНД, країни Балтiї, Туреччина, а також
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країни з великим обсягом споживання, а саме: Бразилiя, Аргентина. Продукцiя Товариства
реалiзується зi складiв Товариства споживачам України через прямi продажi та через значних
трейдерiв як в Українi так i при експортних поставках. Оцiнити положення ПАТ "АЗОТ" на
зовнiшнiх ринках надзвичайно складно внаслiдок динамiчностi ринку i великої кiлькостi
операторiв.
Протягом 2013 року постачання сировини, якiсть якої вiдповiдала ГОСТам та ТУ,
здiйснювалося в повному обсязi. Основними джерелами сировини є промисловi пiдприємства
України та країни ближнього зарубiжжя. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання -12.
Протягом останнiх рокiв хiмiчний комплекс України розвивається пiд впливом iнтеграцiї
виробництв в мiжнародний розподiл працi. Це, з однiєї сторони, свiдчить про те, що на
сьогоднiшнiй день галузь має свої товарнi нiшi на свiтовому ринку, а з другої, - значно посилює
залежнiсть нацiонального виробництва вiд свiтової кон'юнктури. Україна володiє значними
потужностями по виробництву амiаку, що є базовим у виробництвi мiнеральних добрив. Проте
енергомiсткiсть українських виробникiв мiнеральних добрив перевищує аналогiчнi показники
пiдприємств промислово розвинених країн. Основним напрямком використання амiаку є
виробництво мiнеральних добрив. Для конкурентних переваг українських виробникiв
мiнеральних добрив необхiдно впровадження нових, бiльш економiчних технологiй
використання газу. У випадку пiдвищення цiн на природний газ позицiї українських
товаровиробникiв будуть значно послабленi. Найбiльш впливовими конкурентами для
Товариства є ПАТ "ОПЗ" (карбамiд ), ПАО "ДнiпроАзот" (карбамiд ) та росiйськi виробники:
ВАТ "Єврохiм" (амiачна селiтра, карбамiд, КАС); ВАТ "Акрон" (амiачна селiтра, карбамiд);
ВАТ "Уралхiм" (амiачна селiтра). Основними перевагами ПАТ "АЗОТ" щодо конкурентiв є:
розвинена транспортна iнфраструктура, вiдносна близькiсть залiзничних станцiй-переходiв та
найбiльшого в Українi порту "Южний"; наявнiсть власного залiзничного парку; вигiдне
географiчне розташування та можливiсть вiдвантажувати продукцiю в центральних областях
України, якi мають кращi земельнi ресурси та розвинену систему складiв; наявнiсть сертифiкату
вiдповiдностi
амiачної селiтри нормам ЕС. Продукцiя, що випускається Товариством,
вiдповiдає вимогам Держстандартiв та вимогам, що пред'являються до аналогiчної продукцiї в
промислово-розвинених країнах. Головна перевага продукцiї, що випускається у ПАТ "АЗОТ",
м.Черкаси - бiльш висока якiсть.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариством придбано необоротних активiв, тис.грн.: протягом 2009 р.- 88`997,5, з них: основнi
засоби - 88`997,5; протягом 2010 р. - 202`733,9, з них: основнi засоби - 201`097,6; протягом 2011
р. - 157`969,50, з них: основнi засоби - 157`859,50; протягом 2012 р. - 322`792, з них: основнi
засоби - 322`779, протягом 2013р. -145`394,17 з них: основнi засоби - 145`346,15.
Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю, тис.грн: протягом 2009 р.- 4830,6, накоплений
знос - 4594,3, в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю - 814,00, накоплений знос - 775,30;
протягом 2010 р.- 12`160,5 накоплений знос - 10`815,5, в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю
- 2`008,7; накоплений знос - 1`924,1; протягом 2011 р. - 82`589, накоплений знос - 79`805,7, в т.ч.
вiдчуження: за первiсною вартiстю - 7`308,40; накоплений знос - 5`579,70; протягом 2012 р.48`807, накоплений знос 12`345, в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю - 36`676,0; накоплений
знос - 2`036,0; протягом 2013 р. - 16`080, накоплений знос - 13`974, в т.ч. вiдчуження: за
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первiсною вартiстю - 1`091, накоплений знос -30.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Товариство не укладало протягом 2013 року правочини з власниками iстотної
участi, членами Наглядової ради, членами Правлiння, афiлiйованими особами товариства.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби утримуються у ПАТ "АЗОТ" згiдно з принципами облiкової полiтики описаної
вище. Основнi засоби класифiкованi по групах. Первiсна оцiнка об'єктiв основних засобiв
здiйснювалася за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження
та виготовлення. Iз загальної вартостi основних засобiв будинки та споруди складають 31%,
машини та обладнання - 45,8%, транспортнi засоби - 10,6%. Товариство уклало 23 договори
операцiйної оренди, де є орендодавцем. Предметом оренди в основному є примiщення пiд офiс
та транспортнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду
станом на 31.12.2013 склала 13`875 тис.грн. (знос - 11`677 тис.грн.) У фiнансову оренду
необоротнi активи не надавалися. Угоди на придбання в майбутньому необоротних активiв не
укладались. За рахунок цiльового фiнансування товариство не набувало основних засобiв.
Ступiнь зносу на кiнець року склав 88,56%. Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцем
провадження виробничої дiяльностi. За 2013 рiк надiйшло основних засобiв на загальну суму
145`346 тис.грн. i вибуло первiсною вартiстю на загальну суму 16`080,83 тис.грн. На 2013 рiк
були затвердженi такi потужностi основних виробництв, тис./тонн: по виробництву амiаку 962,7; по виробництву карбамiду - 891,6; по виробництву амiачної селiтри - 970,0; по
виробництву капролактаму рiдкого - 60, з нього: кристалiчний капролактам - 50; по виробництву
iонообмiнних смол - 3,25. Ступiнь використання виробничих потужностей в 2013 роцi склав: по
виробництву амiаку - 82,2%; по виробництву карбамiду - 65,3%; по виробництву амiачної
селiтри - 98,0%; по виробництву капролактаму рiдкого - 21,2%; по виробництву IОС - 10,2%. На
пiдприємствi розробленi та впроваджуються програми розвитку, на фiнансування яких освоєно
протягом 2013 року 162,8 тис.грн. Екологiчнi аспекти, якi б могли негативно впливати на
використання активiв пiдприємства, не виявленi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Певний вплив на дiяльнiсть ПАТ "АЗОТ" мають фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi
та соцiальнi фактори. До головних комерцiйних ризикiв на внутрiшнiх ринках слiд вiднести:
сезоннiсть споживання мiнеральних добрив; конкуренцiю з боку країн з бiльш дешевою
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сировиною, дiяльнiсть законодавчих та виконавчих органiв влади. До головних проблем, якi
впливають на дiяльнiсть ПАТ "АЗОТ" на зовнiшнiх ринках слiд вiднести: високу конкуренцiю;
цiнову нестабiльнiсть; змiни законодавства (введення нових правил, змiни функцiонування
дозвiльної системи, тарифне та податкове законодавство); погоднi умови; антидемпiнги.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Виробнича дiяльнiстьТовариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про
охорону навколишнього середовища. Протягом звiтного року нiякi дiї Товариства, пов'язанi з
виробничою дiяльнiстю, не мали суттєвого впливу не навколишнє середовище та не завдали
йому шкоди. На виробництвах ПАТ "АЗОТ" використовуються сучаснi системи очищення води
та повiтря. Протягом 2013 року Товариству були нарахованi штрафнi санкцiї:
за порушення податкового законодавства - 49,9 тис.грн., штрафи по господарськiй дiяльностi 975,3 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi розробляється згiдно з чинним
законодавством та затверджується загальними зборами акцiонерiв. Фiнансування дiяльностi
ПАТ "АЗОТ" здiйснювалось як за рахунок власних обiгових кошiв так i за рахунок банкiвських
кредитiв. Короткостроковi кредити банкiв становлять близько 11,7% вiд загального обсягу
зобов'язань. Покращення показникiв лiквiдностi Товариства, пiдвищення його прибутковостi
можливе за умов реалiзацiї запланованих на 2014 р. заходiв по енергозбереженню, зниженню
прямих перевитрат енергетичних ресурсiв та сировини, розширення внутрiшнього ринку збуту
продукцiї.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
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).
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В перспективних планах Товариства:
- завершення комплексу заходiв по замiнi реакцiйних труб та футеровки в цеху А-5;
розроблення базового проекту для будiвництва нового блоку роздiлення повiтря; проведення
комплексу робiт з продовження термiну експлуатацiї цистерн;
- у межах програми капiтальних ремонтiв планується провести ремонти: цеху А-3 (амiак); цеху
А-5 (амiак); цеху М-2 (карбамiд); М-6(карбамiд), М-5 (слабка азотна кислота), М-9 (амiачна
селiтра).
Найбiльший вплив на дiяльнiсть Товариства мають такi зовнiшнi фактори: рiвень цiн на
продукцiю на свiтовому та внутрiшнiх ринках, цiни на природний газ та електроенергiю.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
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та розробку за звітний рік
Товариство в 2013 роцi не здiйснювало дослiджень та розробок.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Протягом 2013р. ПАТ "АЗОТ" було стороною таких судових справ:
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: СТОВ "Деньгiвське", змiст позовних вимог: визнання
банкрутом, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Черк обл., поточний
стан справи: 11.03.14р. ухвалою ГС Черкаської областi СТОВ "Деньгiвське" як юридичну особу
лiквiдовано у зв'язку з банкрутством; провадження у справi припинено.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ОКП "Черкаська ресурсна компанiя", змiст позовних вимог:
визнання банкрутом, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Черк. обл.,
поточний стан справи: 27.03.14р. ухвалою ГС Черкаської областi звiт лiквiдатора та
лiквiдацiйний баланс ОКП "Черкаська ресурсна компанiя" затверджено. Ухвалено лiквiдувати
пiдприємство як юридичну особу в зв'язку з банкрутством. Провадження у справi припинено.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПП "Свят", змiст позовних вимог: визнання банкрутом
вiдсутнього боржника, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Черк. обл.
поточний стан справи: 03.12.2013р. встановлено строк завершення лiквiдацiйної процедури до
12.05.2014р.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "Енеготрансiнвест Холдинг", змiст позовних вимог:
визнання банкрутом, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд м. Києва,
поточний стан справи: 21.02.14р. на засiданнi комiтету кредиторiв прийнято рiшення про
укладення мирової угоди та розстрочення сплати заборгованостi згiдно затвердженого графiка.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Сумихiмпром", змiст позовних вимог: визнання
банкрутом, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Сумської обл.
24.10.11р. порушено провадження по справi; поточний стан справи: 20.03.14р. ухвалою ГС
Сумської областi судове засiдання у справi призначено на 08.04.14р. на 11:30.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "Iнвестицiйний менеджмент", змiст позовних вимог:
спонукання виконати умови договору поставки газу, найменування суду, в якому розглядається
справа: Госп. суд м. Києва, поточний стан справи: 23.01.12р. позов задоволено в повному обсязi.
05.04.12р. апеляцiйна скарга ТОВ "Iнвестицiйний менеджмент" залишена без задоволення, а
рiшення 23.01.12р. - без змiн. 30.08.12р. накладено арешт на майно та кошти боржника.
06.11.12р. боржником сплачено 838,92 грн. заборгованостi. 05.03.13р. боржником сплачено 1
346,65 грн. заборгованостi. 22.03.13р. у газетi "Урядовий кур'єр" № 54 опублiковано оголошення
про рiшення Загальних зборiв учасникiв ТОВ "Iнвестицiйний менеджмент" щодо припинення
юридичної особи. 25.06.13р. на адресу ПАТ "АЗОТ" надiйшло повiдомлення лiквiдатора ТОВ
"Iнвестицiйний менеджмент" вiд 19.06.13р. яким вимоги ПАТ "АЗОТ" визнанi у повному обсязi,
здiйснюється лiквiдацiйна процедура боржника.
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Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", змiст позовних
вимог: про визнання недiйсним договору поставки природного газу, найменування суду, в якому
розглядається справа: Госп. суд м. Києва, поточний стан справи: 10.02.14р. ухвалою КАГС
апеляцiйне провадження у справi поновлено та призначено розгляд на 26.03.14р.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", змiст позовних
вимог: про визнання недiйсним договору поставки природного газу, найменування суду, в якому
розглядається справа: Госп. суд м. Києва, поточний стан справи: 19.03.12р. провадження по
справi зупинено в зв'язку з реорганiзацiєю НАК "Нафтогаз України".
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдачi: ВАТ "Уралкалiй"; ТОВ "Гарантiя"; ТОВ "Iнвестицiйна
компанiя Вєлєс Капiтал"; ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", 3-тi особи без
самостiйних вимог на предмет спору на сторонi позивача: Компанiя ПЛГ УА Лiмiтед (PLG UA
Limited); ТОВ "Омбридж", змiст позовних вимог: про визнання вiдсутностi права власностi та
зобов'язання вчинити певнi дiї, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд
Черк. обл. - 11.09.12р. позов задоволено повнiстю, Київський АГС - 05.12.12р. апеляцiйнi скарги
ВАТ "Уралкалiй" та Компанiї "Плейнi Лiмiтед" залишенi без задоволення, а рiшення ГС
Черкаської обл. вiд 11.09.12р. - без змiн., Вищий господарський суд - 05.02.13р. касацiйнi скарги
ВАТ "Уралкалiй" та Компанiї "Плейнi Лiмiтед" залишенi без задоволення, а рiшення ГС
Черкаської обл. вiд 11.09.12р. та Постанова Київського АГС вiд 05.12.12р. - без змiн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Черкаський асфальтобетонний завод", змiст позовних
вимог: стягнення 71 085,97 грн. пенi та 3-х вiдсоткiв рiчних, найменування суду, в якому
розглядається справа: Госп. суд Черк. обл. 08.01.13р. позов задоволено частково та стягнуто: 25
000 грн. пенi, 11 874,70 грн. 3% рiчних, 1 609,50 грн. суд. збору. Київський АГС - 12.03.13р.
апеляцiйну скаргу залишено без задоволення, а рiшення - без змiн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Черкаський асфальтобетонний завод", змiст позовних
вимог: стягнення 803 739,54 грн. пенi та 3-х вiдсоткiв рiчних, найменування суду, в якому
розглядається справа: Госп. суд Черк. обл. - 27.12.12р. позов задоволено частково та стягнуто:
623 575,61 грн. пенi, 134 262,29 грн. 3% рiчних, 15 156,75 грн. судового збору. Київський АГС 19.03.13р. апеляцiйну скаргу ПАТ "Черкаський асфальтобетонний завод" залишено без розгляду.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Черкаський асфальтобетонний завод", змiст позовних
вимог: стягнення 8 000 000,00 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд
Черк. обл. - 06.03.13р. позов задоволено частково: 7 300 000,00 грн. безвiдсоткової поворотної
фiнансової допомоги та 64 380,00 грн. судового збору; Київський АГС - 22.04.13р. апеляцiйну
скаргу ПАТ "Черкаський асфальтобетонний завод" залишено без задоволення, а рiшення - без
змiн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ Науково-виробниче об"єднання Фастiвський завод
хiмiчного машинобудування "Червоний жовтень", змiст позовних вимог: стягнення неустойки в
сумi 8 167,50 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Київської обл.
08.04.13р. позов задоволено в повному обсязi. КАГС - 10.09.13р. апеляцiйну скаргу ТОВ
Науково-виробниче об'єднання Фастiвський завод хiмiчного машинобудування "Червоний
жовтень" залишено без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї - без змiн. ВГСУ 20.11.13р. у задоволеннi касацiйної скарги ТОВ Науково-виробниче об'єднання Фастiвський
завод хiмiчного машинобудування "Червоний жовтень" на постанову КАГС вiд 10.09.13р.
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вiдмовлено.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "Укрпайпенерго", змiст позовних вимог: стягнення
неустойки в сумi 82 946,71 грн. найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд. м.
Києва , 22.05.13р. позов ПАТ "АЗОТ" задоволено частково - у сумi 18 810,00 грн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "Стiлтрейдiнг", змiст позовних вимог: про стягнення 2
664,00 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Запорiзької обл. 14.05.13р. позов задоволено в повному обсязi.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Черкасиобленерго", змiст позовних вимог: про
зобов'язання укласти договiр (гуртожитки), найменування суду, в якому розглядається справа:
Госп. суд Черкаської обл. 20.06.13р. позов ПАТ "АЗОТ" задоволено частково, КАГС - 15.01.14р.
у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ "Черкасиобленерго" вiдмовлено, рiшення суду 1-ї
iнстанцiї залишено без змiн. ВГСУ - 03.03.14р. касацiйну скаргу ПАТ "Черкасиобленерго" на
рiшення ГС Черкаської областi вiд 20.06.13р. та на постанову КАГС вiд 15.01.14р. прийнято до
провадження.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "А-С", змiст позовних вимог: розiрвання договору та
стягнення коштiв у сумi 22 529 989,73 грн., найменування суду, в якому розглядається справа:
Госп. суд Вiнницької обл. - 17.09.13р. позов задоволено частково: розiрвано договiр поставки та
додатковi угоди до нього, визначено стягнути з боржника 20963387 грн. - заборгованостi за
товар, 1457173,65 грн. - 3% рiчних, 109363,58 грн. - iнфляцiйних втрат, та судового збору. В
частинi задоволення 65,29 грн. iнфляцiйних втрат вiдмовлено. 10.02.14р. порушено провадження
у справi № 902/95/14 про банкрутство ТОВ "А-С". 21.02.14р. ПАТ "АЗОТ" направлено до ГС
Вiнницької обл. заяву про визнання його кредитором боржника.
Позивач: ПАТ "АЗОТ" , Вiдповiдач: ТОВ "А-С", змiст позовних вимог: розiрвання додаткової
угоди до договору та зобов'язання поставити бензол нафтовий на суму 90 856 948,00 грн.
найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Вiнницької обл. - 15.10.13р. позов
ПАТ "АЗОТ" задоволено у повному обсязi. 10.02.14р. порушено провадження у справi №
902/95/14 про банкрутство ТОВ "А-С". 21.02.14р. ПАТ "АЗОТ" направлено до ГС Вiнницької
обл. заяву про визнання його кредитором боржника.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ТОВ "Укрпайпенерго", змiст позовних вимог: стягнення
неустойки в сумi 188 202,06 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд м.
Києва, 26.11.13р. позов задоволено у повному обсязi. КАГС - 25.02.14р. апеляцiйну скаргу ТОВ
"Укрпайпенерго" на рiшення ГС м. Києва вiд 26.11.13р. залишено без задоволення, а рiшення без змiн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: ПАТ "Черкасиобленерго", змiст позовних вимог:
зобов'язання укласти договiр (категорiя споживачiв - крiм населення), найменування суду, в
якому розглядається справа: Госп. суд Черкаської обл. 08.11.13р. позов ПАТ "АЗОТ" задоволено
частково, КАГС 12.02.14р. рiшенням КАГС у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ "АЗОТ"
вiдмовлено, рiшення суду 1-ї iнстанцiї залишено без змiн. ВГСУ - 01.04.14р. ПАТ "АЗОТ"
подано касацiйну скаргу на постанову КАГС вiд 12.02.14р.
Позивач за первинним позовом ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач за первинним позовом: Комунальне
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пiдприємство "Черкасиводоканал", Позивач за зустрiчним позовом: Комунальне пiдприємство
"Черкасиводоканал", Вiдповiдач за зустрiчним позовом ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог
первинного позову: стягнення заборгованостi в сумi 24 767 149.13 грн., змiст позовних вимог за
зустрiчним позовом - визнання правочинiв недiйсними, найменування суду, в якому
розглядається справа: Госп. Суд Черкаської областi, поточний стан справи: 24.10.13р. Ухвалою
ГС Черкаської областi позов прийнято до розгляду, порушено провадження у справi.
Позивач: ПАТ "Черкасиобленерго", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: стягнення
22 735 664,90 грн. боргу, найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд
Черкаської областi, поточний стан справи: за клопотанням ПАТ "АЗОТ" провадження у справi
зупинено до розгляду ГС Черкаської областi справи № 925/103/14.
Позивач: ПАТ "Черкасиобленерго", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: стягнення
25 668 311,65 грн., найменування суду, в якому розглядається справа: Госп. суд Черкаської
областi, поточний стан справи: за клопотанням ПАТ "АЗОТ" провадження у справi зупинено до
розгляду ГС Черкаської областi справи № 925/103/14.
Позивач: ТОВ "Агро-Богуславщина", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: визнання
недiйсним правочину та стягнення 228 000,00 грн., найменування суду, в якому розглядається
справа: ГС Черкаської обл., поточний стан справи: 03.12.13р. ухвалою ГС Черкаської областi
позовну заяву залишено без розгляду, як таку, що пiдписана не уповноваженою особою.
Позивач: ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних
вимог: стягнення 375 546 983,67 грн. , найменування суду, в якому розглядається справа: Госп.
суд Черк. обл., поточний стан справи: 09.03.11р. позов задоволено частково та стягнуто: 165 337
761,14 грн. основного боргу, 455 770,65 грн. пенi, 8 277 997,34 грн. iнфляцiйних, 2 914 293,62
грн. 3% рiчних, 25 736 грн. судовi витрати. Київський АГС - 20.04.12р. клопотання ПАТ "АЗОТ"
задоволено, провадження по справi зупинено до розгляду справи про визнання недiйсним
договору у Київському АГС.
Позивач: ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних
вимог: стягнення 390 317 464,39 грн. , найменування суду, в якому розглядається справа: Госп.
суд Черк. обл. 21.02.12р. позов задоволено частково. Стягнуто: 373 934 140,73 грн. основного
боргу; 6 654 489,00 грн. пенi; 8 023 909,00 грн. iнфляцiйних; 1 354 687,00 грн. 3% рiчних; 25
712,79 грн. суд. витрат. Київський АГС - 23.04.12р. провадження по справi зупинено до розгляду
справи про визнання недiйсним договору у ГС м. Києва.
Позивач: ВАТ "Уралкалiй", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", третi особи: Нацiональна (Державна)
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України, ТОВ "Гарантiя", ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Банк "Клiрiнговий дiм", змiст позовних вимог: визнання
недiйсними рiшення загальних зборiв акцiонерiв, найменування суду, в якому розглядається
справа: Госп. суд Черк. обл., поточний стан справи: 26.10.11р. провадження у справi зупинено
до закiнчення розгляду справ та набрання законної сили судовими рiшеннями по ним: №
18/2581, № 03-02/2600, № 16/09/2590.
Позивач: ПАТ "Укртрансгаз", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: зобов'язання
повернути безпiдставно набуте майно, найменування суду, в якому розглядається справа: ГС
Черкаської обл., поточний стан справи: 24.01.12р. в задоволеннi позову вiдмовлено в повному
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обсязi, Київський АГС - 10.09.13р. апеляцiйну скаргу ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз
України" на рiшення ГС Черкаської областi вiд 24.01.12р. залишено без задоволення, рiшення
суду першої iнстанцiї - без змiн., ВГСУ - 18.11.13р. касацiйну скаргу ПАТ "Укртрансгаз"
залишено без задоволення, а постанову КАГС вiд 10.09.13р. - без змiн.
Позивач: ТОВ Науково-виробниче об'єднання Фастiвський завод хiмiчного машинобудування
"Червоний Жовтень", Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: стягнення неустойки в
сумi 952 грн.81 коп., найменування суду, в якому розглядається справа: ГС Черкаської обл. 05.12.13р. позов задоволено повнiстю.
Позивач: ВАТ "Уралкалiй", Вiдповiдач: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
Третя особа - ПАТ "АЗОТ", змiст позовних вимог: визнання неправомiрними дiй Вiдповiдача
щодо вiдсутностi контролю за розмiщенням простих iменних акцiй ВАТ "АЗОТ" у
документарнiй формi iснування; заборону Вiдповiдачу до усунення порушень на ринку цiнних
паперiв анулювання свiдоцтва про реєстрацiю виписку акцiй ВАТ "АЗОТ" у документарнiй
формi iснування №01/1/2006 вiд 10.01.2006р.; зобов'язання Вiдповiдача провести перевiрку та
ревiзiю дiяльностi емiтента - ВАТ "АЗОТ" щодо стану корпоративного управлiння та здiйснення
операцiй з розмiщення та обiгу цiнних паперiв, випущених ВАТ "АЗОТ"; зобов'язання
Вiдповiдача зупинити на термiн до одного року розмiщення (продаж) та обiг цiнних паперiв
ВАТ "АЗОТ", найменування суду, в якому розглядається справа: Окружний адмiн. суд мiста
Києва - 23.01.13р. вiдмовлено в задоволеннi позову повнiстю; Київський апеляц. адмiн. суд 22.04.13р. апеляцiйна скарга ВАТ "Уралкалiй" залишена без задоволення, а постанова
Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 23.01.13р. - без змiн. ВАСУ - 23.05.13р.
вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ВАТ "Уралкалiй" на Постанову ОАС м.
Києва вiд 23.01.13р. та Ухвалу КААС вiд 22.04.13р. Витребувано з Окружного
адмiнiстративного суду м. Києва справу №2а-14021/12/2670.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Черкаська митниця, змiст позовних вимог: визнання
протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень Черкаської митницi вiд
13.08.2012р. № 57, та № 58, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк. окружний
адмiн. суд - 25.09.12р. вiдмовлено в задоволенi позову в повному обсязi, Київський апеляц.
адмiн. суд - 06.12.12р. апеляцiйну скаргу ПАТ "АЗОТ" залишено без задоволення постанову без змiн, 25.03.13р. Черк. окружний адмiн. суд- задоволено подання ДПI у м. Черкасах про
стягнення з ПАТ "АЗОТ" 180 070,34 грн. у рахунок погашення податкового боргу. Київський
апеляц. адмiн. суд - 09.04.13р. ПАТ "АЗОТ" подано апеляцiйну скаргу на постанову Черкаського
окружного адмiнiстративного суду вiд 25.03.13р.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст позовних
вимог: визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 12.06.12р.
№ 0002892301, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк. окружний адмiн. суд 10.10.12р. позов задоволено в повному обсязi, КААС - 11.12.12р. апеляцiйну скаргу Державної
податкової iнспекцiї в м. Черкаси залишено без задоволення та залишено без змiн постанову
Черкаського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.10.12р., ВАСУ - 15.04.13р. касацiйна
скарга податкового органу повернута без розгляду в зв'язку з її вiдкликанням скаржником.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Нац. комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
енергетики, змiст позовних вимог: визнання протиправним та скасування розпорядження вiд
27.09.2012р. № 107-р, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк. окружний адмiн.
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суд - 10.12.12р. вiдмовлено в задоволенi позову в повному обсязi, КААС - 05.03.13р. апеляцiйну
скаргу ПАТ "АЗОТ" задоволено, постанову Черкаського окружного адмiнiстративного суду вiд
10.12.12р. скасовано, позов задоволено в повному обсязi. ВАСУ - 26.11.13р. касацiйну скаргу
НКРЕ залишено без задоволення, постанову КААС вiд 05.03.13р. - без змiн.
Вiдповiдач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст
позовних вимог визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд
20.07.12р. № 0003492301, № 0003502301, № 0003512301, найменування суду, в якому
розглядається справа: Черк. окружний адмiн. суд - 26.11.12р. справу прийнято до провадження.
12.12.12р. провадження по справi зупинено до набрання законної сили рiшення по справi 2а2370/2729/2012., 14.03.14р. провадження у справi поновлено, здiйснюється судовий розгляд.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Нац. комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
енергетики, змiст позовних вимог: визнання протиправним та скасування постанови вiд
23.11.2012р. № 1507, найменування суду, в якому розглядається справа: - Черк. окружний адмiн.
суд - 25.12.12р. вiдмовлено в задоволенi позову в повному обсязi, Київський апеляц. адмiн. суд 03.04.13р. апеляцiйну скаргу ПАТ "АЗОТ" задоволено, постанову Черкаського окружного
адмiнiстративного суду скасовано, позовнi вимоги задоволено. ВАСУ - 17.09.13р. касацiйну
скаргу НКРЕ задоволено повнiстю, ухвалу КААС вiд 03.04.13р. скасовано, постанову
Черкаського ОАС вiд 25.12.12р. залишено в силi.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст позовних
вимог: визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 20.03.13р.
№ 0001932301 та № 0001922301, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк.
окружний адмiн. суд - 22.04.13р. позов задоволено в повному обсязi, КААС - 23.07.13р.
апеляцiйну скаргу ДПI залишено без задоволення, постанову Черкаського ОАС вiд 22.04.13р. без змiн. ВАСУ - 15.08.13р. у вiдкриттi касацiйного провадження за касацiйною скаргою ДПI у
м. Черкасах вiдмовлено.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст позовних
вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 16.07.12р. №
0003212301 та № 0003222301, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк.
окружний адмiн. суд - 17.04.13р. позов задоволено частково, податковi повiдомлення-рiшення
визнанi недiйсними i скасованi в частинi нарахувань грошового зобов'язання з податку на
прибуток у розмiрi 870 461,00 грн. В задоволеннi решти позовних вимог вiдмовлено. КААС 04.07.13р. апеляцiйну скаргу ПАТ "АЗОТ" задоволено, Постанову Черкаського окружного
амiн.суду вiд 17.04.2013р. скасовано в частинi вiдмови в задоволеннi позову, прийнято нове
рiшення, яким позов товариства задоволено повнiстю. ВАСУ - 12.02.14р. у задоволеннi
касацiйної скарги ДПI у м. Черкасах вiдмовлено, рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї залишено
без змiн.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст позовних
вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 14.03.13р.:
№0001722301, №0001732301, №0001742301. найменування суду, в якому розглядається справа:
Черк. окружний адмiн. суд - 18.06.13р. постановою Черкаського окружного амiн. суду
адмiнiстративний позов ПАТ "АЗОТ" задоволено у повному обсязi. КААС - 25.07.13р.
апеляцiйну скаргу ДПI залишено без задоволення, постанову Черкаського ОАС вiд 18.06.2013р.
- без змiн. ВАСУ - 04.09.13р. вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ДПI у м.
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Черкасах на постанову Черкаського ОАС вiд 18.06.13р. та на ухвалу КААС вiд 25.07.13р.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м. Черкаси, змiст позовних
вимог: визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 12.07.13р.
№0002461507, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк. окружний адмiн. суд 21.10.13р. позов ПАТ "АЗОТ" задоволено у повному обсязi, податкове повiдомлення-рiшення
визнано протиправним та скасовано. КААС - 04.11.13р. ДПI у м. Черкасах подано апеляцiйну
скаргу на постанову Черкаського ОАС вiд 21.10.13р.
Позивач: ПАТ "АЗОТ", Вiдповiдач: Центральний територiальний департамент Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, змiст позовних вимог: визнання протиправними та
скасування: розпорядження Комiсiї вiд 02.10.13р. №2198-ЦД-1-Е; постанови Комiсiї вiд
02.10.13р. №2449-ЦД-1Е, найменування суду, в якому розглядається справа: Черк. окружний
адмiн. суд - 07.11.13р. у задоволеннi позову ПАТ "АЗОТ" вiдмовлено. 28.11.13р. ПАТ "АЗОТ"
подано апеляцiйну скаргу на постанову суду першої iнстанцiї вiд 07.11.13р.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Вся iнформацiя стосовно дiяльностi Товариства розкрита в попереднiх роздiлах.
Додаткової iнформацiї немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 342 84
1 361 686
5
351 585
352 199
596 736
575 558
136 515
138 571
276 850
276 517
50 672

54 189

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 342 84
1 361 686
5
351 585
352 199
596 736
575 558
136 515
138 571
276 850
276 517
50 672

54 189

31 691
2 131
0
16 850

34 262
0
0
31 691
34 262
2 940
0
0
2 131
2 940
0
0
0
0
0
16 987
0
0
16 850
16 987
1 397 03
1 397 03
1 412 358
0
0
1 412 358
4
4
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 становить 12`208`516
тис.грн. Сума зносу на кiнець року склала 10`811`482 млн. грн. Ступiнь
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зносу на кiнець року склав 88,56%. Протягом звiтного перiоду майно в
податковiй заставi не перебувало.
На дату складання звiту 55,82% основних засобiв перебувало в заставi,
оформленiй пiд кредитнi угоди; 3,69% основних засобiв тимчасово не
використовуються.
Середнiй
строк
корисного
використання
пiдприємством встановлений в таких межах, рокiв: будiвлi та споруди 40; машини та обладнання - 15; транспортнi засоби - 12; iнструменти,
прилади, iнвентар - 7; iншi основнi засоби - 3; малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи - 5; iншi необоротнi матерiальнi активи - 6. Ступiнь
використання виробничих потужностей в 2013 роцi склав: по
виробництву амiаку - 82,2%; по виробництву карбамiду - 65,3; по
виробництву амiачної селiтри - 98,0%; по виробництву капролактаму
рiдкого - 21,2%; по виробництву IОС - 10,2%. На балансi ПАТ "АЗОТ"
є основнi засоби, що перебувають у державнiй власностi, якi на час
приватизацiї вiдповiдно до законодавчих норм не включенi до
Статутного фонду Товариства, а саме: очиснi споруди промислових
стiчних вод, об'єкти цивiльної оборони та пожежної безпеки. Загальна
залишкова вартiсть основних засобiв, що є власнiстю держави складає
41228,7 тис.грн. Близько 96% вiд загальної вартостi основних засобiв,
що є власнiстю держави, складають основнi засоби ОПСВ, якi переданi
у користування ПАТ "АЗОТ" Фондом державного майна України
вiдповiдно
до акта приймання-передачi державного майна вiд
12.07.2002.
Iнших обмежень у використаннi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-1 187 598
170 943
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 056 490
1 056 490
Скоригований статутний капітал
1 056 490
1 056 490
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю
Опис
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 31.12.13 року складала вiд'ємне значення 1187598 тис. грн., тобто не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення
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Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "КБ"Надра", Договiр
№01/2399/2012-840
ПАТ "Укрсоцбанк"
АТ "Сбербанк Росiї"
ПАТ "КБ "Надра"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

845 065

X

X

13.07.2012

161 340

10,4

11.07.2014

23.12.2011
18.11.2010
05.12.2012
X

281 272
402 222
231
138

9,419
10,75
10,5
X

16.01.2014
30.04.2014
04.12.2022
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

138

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

33 302

X

X

X

0

X

X

X
6 327 403
X
X
X
7 205 908
X
X
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний
фiнансовий стан Товариства.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3

Основні
види
продукції
2
Карбамiд , тн
Амiачна
селiтра
КАС

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
504098,7
843469,9
230674,9

4
1385163,6
1854437,9

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
32
42,9

564552,9

13,1

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
521307,7
1430503,4
32,8
843528,2
1865138,3
42,8
227263,6

546832,94

12,5
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi з
вiдрахуваннями на соцiальнi
заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати

3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
84,8
7,6
2,9
4,7

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
21.06.2013
20.03.2013

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
25.06.2013
20.03.2013

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

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
2011
1
0
2
2012
1
0
3
2013
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
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
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У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/в
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори не скликались
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
8
0
0
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 93
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
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Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
д/в
(запишіть)
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X
X

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)
X
д/в
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
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строк або не було обрано нового члена
Інше
д/в
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
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конфлікт інтересів
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
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Положення про корпоративного секретаря ПАТ "АЗОТ". Кодекс
Інше (запишіть)
корпоративного управлiння.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
ні
так
товариства
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Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
З iнiцiативи Налядової ради ПАТ "АЗОТ"
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
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Перевірки не проводились
Інше
д/в
(запишіть)

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
д/в
(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)
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
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депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 21.06.2011; яким органом управління
прийнятий: загальними зборами акцiонерiв Товариства
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на web сторiнцi в мережi
iнтернет: http://www.azot.cherkassy.net/documents/akcioners/kodeks.pdf
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, затвердженого
21 червня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АЗОТ". Текст кодексу
корпоративного управлiння розмiщено на web сторiнцi в мережi iнтернет:
http://www.azot.cherkassy.net/documents/akcioners/kodeks.pdf

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ "АудиторськоНайменування аудиторської фірми (П.І.Б.
консалтингова група
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"ЕКСПЕРТ"
32346015
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
04053, м.Київ, вул.Кудрявська,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
8Б, оф.2
аудитора
3187, 18.04.2003
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)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
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ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЗОТ"
за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013р.
Реєстрацiйний № 02-14/833/916
21 лютого 2014 р.
м. Київ
Адресат: Керiвництво ПАТ "АЗОТ";
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
1.Основнi вiдомостi про Аудитора
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група
"ЕКСПЕРТ" (далi - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр
суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31.01.18р.).
Код ЄДРПОУ - 32346015.
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202.
Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.
Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про
державну реєстрацiю серiї А00 №753084.
Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович.
Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на
пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї
- до 27.06.17р.
Телефон/факс: (044) 272 53 21.
2. Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "АЗОТ" (далi - Товариство).
Код за ЄДРПОУ - 00203826.
Мiсцезнаходження Товариства: 18014, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.
Першотравнева, буд. 72.
Товариство зареєстровано виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради
14.07.94р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР
-1 026 120 0000 000004 (виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприємцiв реєстрацiю юридичної особи серiї ААБ №125346).
Товариство дiє на пiдставi нової редакцiї статуту прийнятого рiшення чергових
(рiчних) загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Азот"
(протокол №25 вiд 21.06.11р.). Державну реєстрацiю змiн до установчих
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документiв проведено 27.09.12р., номер запису 1 026 107 0028 000004.
Станом на 31.12.13р. Товариство має вiдокремлене представництво, що не має
статусу юридичної особи. Представництво створене 28.03.03р. та знаходиться за
адресою 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.2, 30 поверх.
Основнi види дiяльностi Товариства за КВЕД:
20.15 виробництво добрив i азотних сполук;
20.16 виробництво пластмас у первинних формах;
20.59 виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.;
46.75 оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
46.76 оптова торгiвля iншими промiжними продуктами;
71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах.
Протягом перiоду перевiрки Товариство здiйснювало види дiяльностi, що
передбаченi статутними документами.
Товариству для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi має наступнi
лiцензiї та дозволи:
№ з/п Вид дiяльностi Спецiальнi дозволи на право здiйснення дiяльностi
Дата, номер Вид Органiзацiя що видала дозвiл Термiн дiї
1
Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (згiдно з перелiком,
що визначений КМУ) АВ №582611 вiд 28.07.2011 Лiцензiя
Мiнiстерство
промислової полiтики України
28.07.2011р.-23.12.2015р.
2
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)
АВ
№583418 вiд 08.08.2011р.
Лiцензiя
Нацiональна комiсiя з питань
регулювання зв'язку України 08.08.2011р.-08.07.2018р.
3
Медична практика
АГ №602341 вiд 01.08.2011р. Лiцензiя
Мiнiстерство охорони здоров'я України 07.07.2011р.-необмежений
4
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним
транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених ЗУ "Про автомобiльний
транспорт" АВ №532699 вiд 01.06.2010р. Лiцензiя
Мiнiстерство транспорту
та зв'язку України
02.06.2010р.- необмежений
5
Постачання електричної енергiї по нерегульованим тарифам
АГ
№578480 вiд 21.07.2011р.
Лiцензiя
Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України 25.12.2002р.24.12.2015р.
6
Постачання природного газу за нерегульованим тарифам АГ №507477
вiд 19.07.2011р. Лiцензiя
Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ) 29.05.2010р.28.05.2015р.
7
На модернiзацiю блоку "Бенфiлд" очищення газу вiд вуглекислоти
Згiдно контракту №1147М-231 вiд 19.11.2005 Лiцензiя
Фiрми
"Хальдор Топсе А/О" (Данiя)
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8
На модернiзацiю агрегату амiаку в цiлому
Згiдно контракту №1147М231 вiд 19.11.2005
Лiцензiя
Фiрми "Хальдор Топсе А/О" (Данiя)
9
На модернiзацiю агрегату карбомiду М-6 Згiдно контракту №510М-231 вiд
24.05.06
Лiцензiя
Фiрма UREA CASALE S.A. (Лугано, Швейцарiя)
10
На придбання, зберiгання, перевезення, ввезення на територiю України,
реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
АЕ №273204 вiд 19.12.2013 Лiцензiя
Державна служба
України з контролю за наркотиками
14.11.2013р.- 14.11.2018р.
11
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним
транспортом
АВ №548939 вiд 02.08.2011р. Лiцензiя
Мiнiстерство
iнфраструктури України
18.06.2009р.-17.06.2014р.
12
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання АВ
№483739 змiна вiд 25.07.2011 Лiцензiя
Державний комiтет ядерного
регулювання
08.07.2009р.-08.07.2014р.
13
Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення,
напiвдорогоцiнного камiння АВ №563603 вiд 05.08.2011 Лiцензiя
Мiнiстерство фiнансiв України
05.08.2011р.-необмежений
14
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйнотехнiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АВ №586479
вiд 05.08.2011
Лiцензiя
Мiнiстерство освiти, науки, молодi та спорту
України
25.02.2010р.-25.02.2015р.
15
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйнотехнiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №073263
вiд 16.10.2012
Лiцензiя
Мiнiстерство освiти, науки, молодi та спорту
України
16.10.2012р.-06.07.2015р.
16
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АВ
№589337 вiд 13.07.2011 Лiцензiя
Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя
України
13.07.2011р.-23.11.2015р.
17
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (зберiгання,
оброблення, утилiзацiя, знешкодження) АГ №594684 вiд 09.08.2011 Лiцензiя
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 14.02.2011р.14.02.2016р.
18
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
АЕ №255033 вiд
15.05.2013р.
Лiцензiя
Регiональне управлiння департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПСУ
у Черкаськiй областi 03.06.2013-02.06.2014р.
19
Технiчне обслуговування систем пожежогасiння (водянi, пiннi) на об'єктах
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з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;
монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту
АЕ №184017 вiд
26.10.2012р.
Лiцензiя
Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
12.08.2010р.-необмежений
20
Централiзоване водовiдведення
АЕ №199638 вiд 26.11.2013р. Лiцензiя
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
комунальних послуг
01.11.2013р.-31.10.2018р.
21
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
№183.11.71-24.15.0
вiд 11.07.2011
Дозвiл
Управлiння державного комiтету України з
промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Черкаськiй областi
21.08.2009р.-21.08.2014р.
22
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
№186.11.71 - 24.15.0 вiд 11.07.2011 Дозвiл
Управлiння державного
комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по
Черкаськiй областi
23.09.2009р.- 23.09.2014р.
23
Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта №3079.11.30-24.15.0 вiд
04.08.2011 Дозвiл
Держгiрпромнагляд
06.05.2011р.-06.05.2014р.
24
Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта №3077.11.30-24.15.0 вiд
04.08.2011 Дозвiл
Держгiрпромнагляд
24.05.2011р.-24.05.2014р.
25
Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки №3076.11.3024.15.0 вiд 04.08.2011 Дозвiл
Держгiрпромнагляд
06.05.2011р.60.05.2014р.
26
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
№3075.11.30-24.15.0 вiд 04.08.2011 Дозвiл
Держгiрпромнагляд
30.10.2009р.-30.10.2014р.
27
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
№184.11.71-24.15.0 вiд 11.07.2011 Дозвiл
Управлiння державного
комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по
Черкаськiй областi
12.05.2011р.-12.05.2016р.
28
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
№185.11.71-24.15.0 вiд 11.07.2011 Дозвiл
Управлiння державного
комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по
Черкаськiй областi
12.05.2011р.-12.05.2016р.
29
Дозвiл на експлуатацiю посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа
№134.12.71 вiд 25.05.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
25.05.2012р.-25.05.2017р.
30
Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв №135.12.71 вiд
25.05.2012 Дозвiл
Територiальне управлiння державної служби гiрничого
нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй областi
25.05.2012р.63

25.05.2017р.
31
Дозвiл на експлуатацiю лiфту
№136.12.71 вiд 25.05.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та
промислової безпеки України в Черкаськiй областi 25.05.2012р.-25.05.2017р.
32
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки №183.12.71 вiд
20.07.2012 Дозвiл
Територiальне управлiння державної служби гiрничого
нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй областi
20.07.2012р.20.07.2017р.
33
Дозвiл на зберiгання/використання каталiзатору KL6528-N5 (PK-7R)
№265/12 вiд 11.09.2012 Дозвiл
Мiнiстерство екологiї та природних
ресурсiв України 11.09.2012р.-27.04.2015р.
34

Дозвiл на експлуатацiю лiфту №297.12.71 вiд 14.11.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння гiрничого нагляду та промислової безпеки
України в Черкаськiй областi 14.11.2012р.-14.11.2017р.
35
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№1576.12.30 вiд
15.11.2012 Дозвiл
Державна служба гiрничого нагляду та промислової
безпеки України 15.11.2012р.-15.11.2017р.
36
Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної
небезпеки №306.12.71 вiд 26.11.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
26.11.2012р.-26.11.2017р.
37
Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної
небезпеки №333.12.71 вiд 05.12.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
05.12.2012р.-05.12.2017р.
38
Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної
небезпеки №334.12.71 вiд 05.12.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
05.12.2012р.-05.12.2017р.
39
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки №335.12.71 вiд
05.12.2012 Дозвiл
Територiальне управлiння державної служби гiрничого
нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй областi
05.12.2012р.05.12.2017р.
40
Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа
№346.12.71 вiд 17.12.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
17.12.2012р.-17.12.2017р.
41
Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа
№347.12.71 вiд 17.12.2012
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
64

Черкаськiй областi
17.12.2012р.-17.12.2017р.
42
Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа
№092.13.71 вiд 15.04.2013
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
15.04.2013р.-15.04.2018р.
43
Дозвiл експлуатувати вантажопiдiймальний кран
№104.13.71 вiд
24.04.2013 Дозвiл
Територiальне управлiння державної служби гiрничого
нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй областi
24.04.2013р.24.04.2018р.
44
Спецiальний дозвiл на користування надрами геологiчне вивчення, у т.ч.
дослiдно-промислова розробка технiчних пiдземних вод, затвердження запасiв
ДКЗ України
4314 вiд 31.01.2013
Спецiальний дозвiл
Державна
служба геологiї та надр України
Дiйсний 5 рокiв
45
Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа
№318.13.71 вiд 06.11.2013
Дозвiл
Територiальне управлiння
державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в
Черкаськiй областi
06.11.2013р.-05.11.2018р.
46
Дозвiл на зберiгання 2,4-динiтрофенол №255/12 вiд 12.09.2012 Дозвiл
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 11.09.2012р.31.12.2013р.
47

Дозвiл на зберiгання гiдразин-гiдрат
№710/1537 вiд 08.12.2011
Дозвiл
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища
України
08.12.2011р.-31.12.2013р.
48
Дозвiл на використання гiдразин-гiдрат №710/1538 вiд 08.12.2011
Дозвiл
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища
України
08.12.2011р.-31.12.2013р
49
Дозвiл на зберiгання метанол №710/1552 вiд 25.05.2012
Дозвiл
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
25.05.2012р.-31.12.2013р.
50
Дозвiл на використання метанол №710/1553 вiд 25.05.2012
Дозвiл
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
25.05.2012р.-31.12.2013р.
51
Дозвiл на зберiгання/використання каталiзатору гiдрування бензолу Е235
ТR 3/16 з вмiстом нiкелю 25-50 % №710/1555 вiд 25.05.2012
Дозвiл
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
25.05.2012р.-31.12.2013р.
52
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: їдальня)
№716 вiд
26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
53
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: їдальня)
№717 вiд
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26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
54
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: буфет)
№718 вiд
26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
55
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: буфет)
№719 вiд
26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
56
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе) №720 вiд
26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
57
Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе) №721 вiд
26.07.2011р.
Дозвiл
Департамент економiчної полiтики та розвитку
Виконком Черкаської мiськради
26.07.2011р.-необмежений
3. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Згiдно з договором №833 вiд 31.12.13р. Аудитор у строк з 20.01.14р. по
14.02.14р. провiв перевiрку доданих до цього висновку фiнансового звiту
Товариства, що складається з Балансу станом на 31.12.13р. Звiту про фiнансовi
результати за 2013 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк, Звiту про
власний капiтал за 2013 рiк. Фiнансовi звiти трансформованi та складенi за
Мiжнародним стандартами фiнансової звiтностi (IFRS, IAS), далi по тексту МСФЗ.
4. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України
вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", Закону України вiд 19.09.91р. №1576-ХII "Про господарськi
товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про
цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", "Про
аудиторську дiяльнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, МСФЗ
та iнших нормативних актiв України.
До перевiрки були наданi наступнi документи:
"
статут Товариства;
"
свiдоцтва про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та
статистики;
"
аналiтичнi вiдомостi;
"
розрахунки;
"
первиннi документи (акти, банкiвськi та касовi документи);
"
фiнансова та податкова звiтнiсть за 2013 рiк.
Товариство у 2013 роцi вело бухгалтерський облiк за допомогою бухгалтерської
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комп'ютерної програми "IТ:Пiдприємство" з використанням Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 30.11.99р. №291 (iз змiнами та доповненнями).
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами та доповненнями) основнi
принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення
бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi наказом
про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику вiд 28.02.06р. з
останнiми змiнами вiд 08.09.08р.
Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi
бухгалтерського облiку та не змiнювались протягом 2013 року.
Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як
задовiльний. Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам
здiйснювалося своєчасно.
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi Товариства згiдно з наказом №591 вiд 17.10.13 року була проведена
iнвентаризацiя станом на 31.10.13р. Строки проведення iнвентаризацiї - з
01.11.2013 по 20.11.13 року.
Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю
основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженою наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69 (iз змiнами i доповненнями).
5. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
складених вiдповiдно до МСФЗ несе управлiнський персонал Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують
пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних
обставин.
6. Опис обсягу аудиту i вiдповiдальностi Аудитора за надання висновку щодо
перевiрених фiнансових звiтiв
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв
на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. Перевiрка
проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та етики Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання
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етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих
викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з
метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що
стосуються складання Товариством фiнансової звiтностi для розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит
включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансових звiтiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 710
"Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова
звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,
що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних
стандартiв та практики аудиту в Українi, а також у вiдповiдностi до Положення
щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. №1528,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. №1360,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.11р. №1358/20096.
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу
для формування аудиторського висновку.
7. Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пояснювальний параграф:
"Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї станом на 31.10.13р. в
Товариствi;
"Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена на пiдставi документiв, наданих
Товариством.
На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути
потрiбними, якщо б Аудитор був у змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан
68

дебiторської заборгованостi, не погашеної на дату завершення аудиторської
перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в
усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31.12.13р., а також результат її
дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капталi за перiод з
01.01.13р. по 31.12.13р. згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку,
прийнятими до застосування в Українi та згiдно iз МСФЗ, вiдповiдно до яких,
виконуючи вимоги законодавства, данi фiнансовi звiти були трансформованi.
Ми пiдтверджуємо, що принципи облiкової полiтики Товариства
застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом
перiоду з 01.01.13р. по 31.12.13р. Класифiкацiя та оцiнка активiв Товариства
вiдповiдає вимогам МСФЗ. Розмiр зобов'язань у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає
реальностi та результатам їх iнвентаризацiї за звiтний перiод. Структура та
призначення власного капiталу визначенi Товариством об'єктивно та адекватно.
Облiк правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру
фiнансового результату дiяльностi Товариства у перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р.
Данi окремих форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають однi одним,
даним бухгалтерського облiку пiсля вiдповiдних коригувань в зв'язку iз
трансформацiєю за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з
припущенням подальшого безперервного функцiонування.
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФР України вiд 19.12.06р. за №1528 та
вимог рiшення ДКЦПФР України вiд 29.09.11р. №1360
8. Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства
базується на результатах перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено
наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi Товариства.
8.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв.
8.1.1. Нематерiальнi активи та їх амортизацiя
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №750/4043 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об'єктiв
нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до
IAS 38 "Нематерiальнi активи", IAS 36 "Зменшення корисностi активiв", та
iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. складала 15 114
тис. грн.
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Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.13р. накопичена
амортизацiя нематерiальних активiв складала 13 772 тис. грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. складала 1 342
тис. грн.
8.1.2. Основнi засоби та їх знос
Товариство використовує власнi основнi засоби, одиницею облiку основних
засобiв був окремий об'єкт.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз
змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух
об'єктiв основних засобiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до
IAS 16 "Основнi засоби", IAS 36 "Зменшення корисностi активiв", та iнших
МСФЗ (IFRS, IAS).
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання
та ремонту основних засобiв. Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку
вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
7 "Основнi засоби".
Надходження основних засобiв оформлялись актами прийомки-передачi
основних засобiв (ф.ОЗ-1), якi складалися на кожний окремий iнвентарний об'єкт
та пiдписувались комiсiєю, в склад якої входила матерiально-вiдповiдальна
особа.
Вибуття основних засобiв оформлялось актами на списання основних засобiв
(ф.ОЗ-3).
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства, за якою вони вiдображенi в
балансi станом на 31.12.13р., складала 12 208 516 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Амортизацiя малоцiнних основних засобiв здiйснювалась у розмiрi 100%
вартостi у мiсяцi введення в експлуатацiю. Метод нарахування амортизацiї
протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався.
Станом на 31.12.13р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв складав 10 811 482 тис. грн., залишкова вартiсть - 1 397 034 тис. грн.
8.1.3. Капiтальнi iнвестицiї
Станом на 31.12.13р. вартiсть капiтальних iнвестицiй на балансi Товариства
облiковувались в сумi - 213 229 тис. грн.
8.1.4. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи
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Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.00р. за №284/4505 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух фiнансовi
iнвестицiї вiдображалась вiдповiдно до IAS 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства IFRS 9 "Фiнансовi iнструменти", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацiї" та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувались довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств у сумi 205 тис. грн.
В Товариствi облiковувались iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.13р. в
сумi 1195809 тис. грн., а саме:
№п/п Назва На 31.12.13р.
1.
АГ "Укрхiмiнвест"
98404,41
2.
ПРАТ "Локомотив-ресурс" 10705,00
3.
ОАО "Одеська ф-ка" 9680,00
4.
ООО "ОМБРИДЖ"
1 195 690 000,00
Всього
1 195 808 789,41
Станом на 31.12.13р. iншi необоротнi активи на балансi Товариства не
облiковувались.
Документальне оформлення та вiдображення в облiку операцiй з фiнансовими
iнвестицiями вiдповiдало вимогам чинного законодавства.
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства довгострокова дебiторська
заборгованiсть не облiковувалась.
8.1.5. Iнвестицiйна нерухомiсть
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства iнвестицiйна нерухомiсть не
облiковувалась.
8.1.6. Запаси
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у
Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв
вiдображалась вiдповiдно до IAS 2 "Запаси"
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних
цiнностей.
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Сировина, основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання.
Витрати на придбання включали:
"
цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами);
"
витрати на транспортування;
"
iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась:
"
Сировини, незавершеного виробництва у виглядi сировини та
напiвфабрикатiв в процесi переробки, готової продукцiї - за методом
середньозваженої собiвартостi;
"
Основних та допомiжних матерiалiв, комплектуючих та iнших
матерiальних цiнностей - методом iдентифiкованої собiвартостi.
"
Товарiв - методом ФIФО
Методи оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що
перевiрявся.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не
проводилась.
Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувались:
"
Виробничi запаси в сумi 1 431 049 тис. грн.;
"
Незавершене виробництво в сумi 133 936 тис. грн.;
"
Готова продукцiя в сумi 60 373 тис. грн.;
"
Товари в сумi 2 950 тис. грн.
8.1.7. Кошти i розрахунки
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через
уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування
шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача
коштiв.
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у
вiдповiдностi до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй
валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р.
за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi
ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.13р. складав 57 133
тис. грн.
8.1.8. Дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2013 роцi у вiдповiдностi до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз
змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух
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дебiторської заборгованостi вiдображалась вiдповiдно до IAS 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання", IAS 36 "Зменшення корисностi активiв" та iншими
МСФЗ.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до
пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю i становила 921 626 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом 31.12.13р. на балансi Товариства не
облiковувались.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.13р. (у порiвняннi з
даними станом на 31.12.12р.) складала:
Вид дебiторської заборгованостi
На 31.12.12р., тис. грн. На 31.12.13р., тис.
грн.
з бюджетом8 905 4
за виданими авансами 90 313
164 457
з нарахованих доходiв 510 498
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9285 302 453
Разом:
109 013
467 412
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається iз сум заборгованостi
процентiв по депозитам i заборгованостi по договору переведення боргу.
8.1.9. Iншi оборотнi активи
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.13р. становила 83 533 тис.
грн. (станом на 31.12.12р. - 11 797 тис. грн.) та складалась з сум розрахункiв по
податковому зобов'язанню з ПДВ на умовах попередньої оплати.
8.1.10 Витрати майбутнiх перiодiв
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображалися витрати, що мали мiсце
протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних
звiтних перiодiв (пiдписка на перiодичнi видання тощо).
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.13р. складали 485 тис. грн. (станом
на 31.12.12р. - 522 тис. грн.).
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй
звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного
законодавства України.
8.2. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями
8.2.1. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування
Забезпечення виплат по вiдпустках персоналу станом на 31.12.13р. складали 12
294 тис. грн. (станом на 31.12.12р. - 12 484 тис. грн.).
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8.2.2. Довгостроковi зобов'язання
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно
до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз
змiнами та доповненнями). У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про довгостроковi
зобов'язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.13 р. становила 231 тис. грн.
(станом на 31.12.12р. - 258 тис. грн.). Вартiсть довгострокових зобов'язань
включала суми за кредитними угодами банкiв. На балансi не облiковувались
iншi довгостроковi зобов'язання.
8.2.3. Кредиторська заборгованiсть
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями).
У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про поточну кредиторську
заборгованiсть представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Станом на 31.12.13р. зобов'язання по короткостроковим кредитним угодам
банкiв складали 844 834 тис. грн. (в порiвняннi з даними станом на 31.12.12р. 803 264 тис. грн.).
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.13р.
складає 1 694 814 тис. грн.
Станом на 31.12.13р. кредиторська заборгованiсть за векселями виданими на
балансi Товариства облiковувалась в сумi 138 тис. грн. (в порiвняннi з даними
станом на 31.12.12р. - 138 тис. грн.), вексель № АА0000038 виданий ТОВ "МС-3"
29.06.10р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.13р. на
балансi Товариства облiковувалась у сумi 3 946 818 тис. грн. (в порiвняннi з
даними станом на 31.12.12р. - 1 416 656 тис. грн.)
Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.13р. (в порiвняннi з
даними станом на 31.12.12р.) складали:
Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.12р., тис. грн. На 31.12.13р., тис.
грн.
з одержаних авансiв
509 227
639 806
за розрахунками з бюджетом 103 123
33 302
зi страхування
2 430 2 550
з оплати працi
11 996
12 860
з учасниками
9 216 9 156
iншi поточнi зобов'язання
21 239
21 399
Разом:
657 231
719 073
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2013
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роцi вiдповiдно до чинного законодавства.
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалися Товариством
згiдно з дiючим законодавством.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в
фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог
чинного законодавства України.
8.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.13р. вiдповiдно останньої редакцiї
Статуту складає 1 056 489 794 грн. (один мiльярд п'ятдесят шiсть мiльйонiв
чотириста вiсiмдесят дев'ять тисяч сiмсот дев'яносто чотири) гривнi 50 копiйок.
Статутний капiтал подiлено на 124 292 917 (сто двадцять чотири мiльйони двiстi
дев'яносто двi тисячi дев'ятсот сiмнадцять) простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 8,50 (вiсiм) гривень 50 копiйок кожна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi
124 292 917 штук номiнальною вартiстю 8,50 грн. за 1шт. на суму 1 056 489
794,50 грн. видано Національною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 12.10.2013р., реєстрацiйний № 01/1/06.
8.1.1 Вiдповiдно до iнформацiї ТОВ "Гарантiя" (код ЄДРПОУ 24414203), яке до
12.10.2013 року вело реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "АЗОТ"
станом, на 30.09.13р. власниками акцiй бiльше 10 % статутного капiталу є:
Назва юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження
Кiлькiсть
акцiй, шт. Частка в статутному фондi, %
PLG UA LIMITED
Республiка Кiпр, 1105 м. Нiкосiя, Темiстоклi
Дервi,48, Атiєнтiс Бiлдiнг, офiс 101, п/с1066
93 931 646 75,5728
ТОВ "ОМБРИДЖ"
37578270 Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2,
поверх, 30 24 982 877 20,1
Протягом перiоду, що перевiрявся, розмiр статутного капiталу не змiнювався.
Станом на 31.12.13р. статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю у сумi
1 056 489 794,50 грн.
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного
законодавства.
Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснювався згiдно
Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань i господарських пiдприємств i органiзацiй", затвердженої
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 та зареєстрованої у
Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99р. за №893/4186 (iз змiнами i
доповненнями). Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають IAS 1
"Подання фiнансової звiтностi та iншим МСФЗ (IFRS, IAS). У фiнансових звiтах
Товариства iнформацiя про власний капiтал представлена з урахуванням МСФЗ
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(IFRS, IAS).
Викуп акцiй власної емiсiї Товариством не проводився. Емiсiйного доходу на
протязi перiоду, що перевiрявся, не було.
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.13р. в Товариствi вiдсутнi.
Додатковий капiтал на 31.12.13р. складав 37 479 тис. грн.
Станом на 31.12.13р. резервний капiтал Товариства вiдсутнiй.
Непокритий збиток станом на 31.12.13р. складав 2 946 512 тис. грн.
Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариства об'єктивно та
адекватно.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в
фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог
чинного законодавства України.
9. Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж
вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї
положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного
кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.13р. складала вiд'ємне
значення - 1 187 598 тис. грн., що на 131 108 тис. грн. не перевищує статутний
капiтал, тобто не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
10. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарської дiяльностi як
професiйний учасник фондового ринку.
11.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку
11.1 Облiк доходiв
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2013 рiк проводилися у вiдповiдностi
до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз
змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи
представлена з урахування IAS 18 "Дохiд" та iнших МСФЗ (IFRS, IAS).
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що
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зумовлювало зростання власного капiталу.
Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:
"
дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
"
iншi операцiйнi доходи;
"
iншi доходи.
11.2 Облiк витрат
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих
витрат Товариства за 2013 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та
доповненнями). у фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi
Товариства представлення з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням
активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу,
для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо
пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того
звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Так, витрати Товариства класифiкувались за такими групами:
"
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
"
Адмiнiстративнi витрати;
"
Витрати на збут;
"
Iншi операцiйнi витрати;
"
Фiнансовi витрати;
"
Iншi витрати.
11.3 Облiк податку на прибуток
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на прибуток
представлена з урахування IAS 12 "Податки на прибуток" та iнших МСФЗ (IFRS,
IAS).
Станом на 31.12.13р. вiдстроченi податковi зобов'язання Пiдприємства вiдсутнi,
витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2013 рiк склали 4 273
тис. грн.
11.4. Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним
законодавством. Чистий збиток за 2013 рiк склав 1 358 533 тис. грн. (В 2012 роцi
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чистий збиток складав 1 088 083 тис. грн).
12. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної
змiни вартостi його цiнних паперiв
Аудитор стверджує, що протягом 2013 року Товариство не проводило дiй, якi
можуть iстотно вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
13. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
Протягом 2013 року i станом на 31.12.13р. Товариство не мало зобов'язань за
випусками цiнних паперiв, що потребують додаткового забезпечення.
14. Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами
В перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р. у Товариства облiковувалось зобов'язання за
виданим векселем у сумi 138 тис. грн.
Iнформацiя про векселi отриманi в балансi вiдображена за чистою вартiстю
реалiзацiї.
15. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
Товариство не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй.
16. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї
що подається до ДКЦПРФ України разом iз фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть"), перевiркою не встановлено.
17. Стан виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
За перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р Товариство здiйснювало значнi правочини за
наступними договорами:
Ostchem Holding Limited (Кiпр) контракт от 23.03.11р. №532-11-211 купiвляпродаж природного газу. Сума фактичної поставки за рiк 655 460 053,58 $, або 5
239 092 208,26 грн.;
ТОВ "Торгова електрична компанiя" договiр вiд 19.07.12р. №747-213 поставка
електричної енергiї. Сума фактичної поставки за рiк - 672 487 840,36 грн.
78

На думку Аудитора, значнi правочини здiйснювались у вiдповiдностi до норм
чинного законодавства України.
18. Стан корпоративного управлiння
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Наглядова рада Товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора. Цю функцiю в Товариствi виконує
Контрольно-ревiзiйний вiддiл.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i
подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку
внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
19. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi") перевiркою не встановлено.
20. Аналiз фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану був комплект фiнансової
звiтностi Товариства що складав:
- баланс станом на 31.12.13р.;
- звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2013 рiк,
складенi вiдповiдно до МСФЗ (IFRS).
Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується
наступними показниками (додаток №1):
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг
поточних зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за
рахунок усiх мобiлiзованих коштiв:
К.Заг.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.1195)
Роздiл III пасиву (ряд.1695)
(розраховується як вiдношення Оборотних активiв (1195) до Поточних
зобов'язань (1695). Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,44 (у
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порiвняннi станом на 31.12.12р. - 0,61). Теоретичне значення 1,0 - 2,0.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш
лiквiдних оборотних засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань
пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати
поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з
дебiторами.
К.Пот.Лiкв. =Роздiл II активу (ряд.1195) - Запаси (ряд.1101 + ряд.1102 + ряд.1103
+ ряд.1104 + ряд.1110)
Роздiл III пасиву (ряд.1695)
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,21 (у порiвняннi станом
на 31.12.12р. - 0,38). Теоретичне значення цього коефiцiєнту 0,6-0,8.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних
зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує яка частина боргiв
пiдприємства може бути сплачена негайно.
К.Абс.Лiкв. =Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1160) + Грошовi кошти ряд.1165
Роздiл III пасиву (ряд.1695)
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,01 (у порiвняннi станом
на 31.12.12р. - 0.02). Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5.
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, що характеризує кiлькiсть залучених коштiв на
1 грн. власних коштiв. Розраховується як вiдношення суми забезпечень
наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань
та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу.
К.Спiв. = Роздiл II пасиву (ряд.1595) + Роздiл IV пасиву (ряд.1695)
Роздiл I пасиву (ряд.1495)
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив вiд'ємне значення 6,08 (у
порiвняннi станом на 31.12.12р. - 26,82). Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,51,0.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення
власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує
питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть.
К.Фiн.Авт. =Роздiл I пасиву (ряд.1495)
Валюта балансу (ряд.1900)
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив вiд'ємне значення 0,20 (у
порiвняннi станом на 31.12.12р. - 0,04), в той час як теоретичне значення
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коефiцiєнта складає -0,25-0,5.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти
покривають зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5.
К.Покр. = Роздiл II активу (ряд.1195)
Роздiл II пасиву (ряд.1595) + Роздiл IV пасиву (ряд.1695)
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,44 (у порiвняннi станом
на 31.12.12р. - 0,38).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого
прибутку (збитку) пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i
характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Теоретичне
значення - >0.
К.Рент.акт. =Форма 2 (ряд.2350 або ряд.2355)
Форма 1 (ряд.1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4))/2
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив вiд'ємне значення 0,25 (в
порiвняннi станом на 31.12.12р. вiд'ємне значення 0,20).
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан
Товариства.
Генеральний директор ТОВ АКГ "ЕКСПЕРТ"
(сертифiкат аудитора серiї А №005322)
Д.В. Олексiєнко
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОТ"
Черкаська область, Приднiпровський р-н

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00203826

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво добрив і азотних сполук
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 4424
Адреса, телефон: 18014 м.Черкаси, вул. Першотравнева,72, (0472) 39-23-33
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

7110136400
230
20.15

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
Знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 485
15 115
( 12 630 )
252 107
1 412 358
12 079 201
( 10 666 843 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 342
15 114
( 13 772 )
213 229
1 397 034
12 208 516
( 10 811 482 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

172

205

1035
1040
1045
1050
1060

1 195 822
79 700
68 761
0
0

1 195 809
0
64 488
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
3 011 405

0
2 872 107
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II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

641 813
347 473
166 954
124 445
2 941
0
0
300

1 628 308
1 431 049
133 936
60 373
2 950
0
0
0

1125

927 187

921 626

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

90 313
8 905
8 904
510
0
9 285
0
53 751
2
53 749
522
0

164 457
4
2
498
0
302 453
0
57 133
1
57 132
485
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
11 797
1 744 383

0
0
0
0
83 533
3 158 497

1200

0

0

1300

4 755 788

6 030 604
На кінець
звітного
періоду
4
1 056 490
0
664 945
37 479
9 935
0
0
-2 946 512
(0)
(0)
0

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

1 056 490
0
665 955
37 487
9 935
0
0
-1 588 989
(0)
(0)
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
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Усього за розділом I
1495
170 943
-1 187 598
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
258
231
Інші довгострокові зобов’язання
1515
1 694 814
0
Довгострокові забезпечення
1520
12 484
12 294
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
12 484
12 294
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
1 707 556
12 525
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
803 264
844 834
Векселі видані
1605
138
138
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
1 694 814
товари, роботи, послуги
1615
1 416 656
3 946 818
розрахунками з бюджетом
1620
103 123
33 302
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
2 430
2 550
розрахунками з оплати праці
1630
11 996
12 860
одержаними авансами
1635
509 227
639 806
розрахунками з учасниками
1640
9 216
9 156
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
21 239
21 399
Усього за розділом IІІ
1695
2 877 289
7 205 677
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
4 755 788
6 030 604
Примітки: Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової звiтностi
згiдно МСФЗ ПАТ "АЗОТ" за 2013 рiк"
Керівник

Скляров Вiталiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Катькало Вiктор Павлович
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОТ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00203826

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

4 610 844

5 600 496

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 5 231 834 )
(0)

( 6 056 978 )
(0)

2090

0

0

2095

( 620 990 )

( 456 482 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 065 197

0
0
0
506 113

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 207 212 )
( 195 750 )
( 1 299 714 )

( 210 640 )
( 222 496 )
( 591 866 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 1 258 469 )
33

( 975 371 )
11
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Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

8
413
0
( 93 582 )
(0)
( 2 663 )
0

1
245
0
( 91 216 )
(0)
( 3 567 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 1 354 260 )
-4 273

( 1 069 897 )
-18 186

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 1 358 533 )

( 1 088 083 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-1 358 533

0
-1 088 083

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4 694 569
Витрати на оплату праці
2505
286 698
Відрахування на соціальні заходи
2510
132 439
Амортизація
2515
159 755
Інші операційні витрати
2520
259 186
Разом
2550
5 532 647
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

1

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4
5 665 345
269 359
125 481
146 577
344 694
6 551 456
За аналогічний
період
попереднього
року
4
86

Середньорічна кількість простих акцій
2600
124 292 917
124 292 917
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
124 292 917
124 292 917
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-11
-9
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-11
-9
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
Примітки: Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової звiтностi
згiдно МСФЗ ПАТ "АЗОТ" за 2013 рiк"
Керівник

Скляров Вiталiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Катькало Вiктор Павлович
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОТ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00203826

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

6 132 640
26 081
26 081
112
112
608 636
1 767

7 006 039
12 500
12 500
105
105
38 217
12 722

3025

3 624

4 380

3035
3040
3045
3050
3055
3095

1 130
0
0
0
0
3 848 647

84
0
0
0
0
1 691 172

3100
3105
3110
3115
3116

( 5 106 448 )
( 235 632 )
( 142 602 )
( 649 143 )
(0)

( 5 870 987 )
( 210 676 )
( 138 124 )
( 74 838 )
( 12 515 )

3117

( 587 636 )

(0)

3118

( 61 507 )

( 62 323 )

3135
3140
3145

( 35 671 )
( 442 023 )
(0)

( 41 652 )
( 312 632 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 3 983 868 )
27 250

(0)
( 1 810 431 )
305 879
88

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
21
46 641
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
8
1
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 65 779 )
( 241 910 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
( 60 )
(0)
3295
-65 810
-195 268
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
3 294 540
2 612 089
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 3 252 603 )
( 2 714 134 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
( 313 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
41
937
-102
358
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
3 377
8 253
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
53 751
45 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
5
170
Залишок коштів на кінець року
3415
57 133
53 751
Примітки: Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової звiтностi
згiдно МСФЗ ПАТ "АЗОТ" за 2013 рiк"
Керівник

Скляров Вiталiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Катькало Вiктор Павлович
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"

Підприємство

КОДИ
31.12.2013
00203826

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

Код
рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

2
4000
4005

3
1 056 490
0

4
665 955
0

5
37 487
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-1 588 989
0

4010
4090
4095

0
0
1 056 490

0
0
665 955

0
0
37 487

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
170 943
0

0
0
-1 588 989

0
0
0

0
0
0

0
0
170 943

0

-1 358 533

0

0

-1 358 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
до бюджету відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених акцій
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій
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
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
-1 010
-8
0
1 010
0
0
-8
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-1 010
-8
0
-1 357 523
0
0
-1 358 541
Разом змін у капіталі
4300
1 056 490
664 945
37 479
0
-2 946 512
0
0
-1 187 598
Залишок на кінець року
Примітки: Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПАТ "АЗОТ" за 2013 рiк"
Керівник

Скляров Вiталiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Катькало Вiктор Павлович

91

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПАТ "АЗОТ" є акцiонерним товариством з приватною формою власностi. Земельна дiлянка на
якiй розташоване пiдприємство загальною площею 568,6598 га.
Юридична та фiзична адреса пiдприємства: 18014, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.
Першотравнева, буд. 72.
Пiдприємство має вiдокремлене представництво, що не має юридичного статусу, у мiстi Києвi,
яке знаходиться за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2, 30-й поверх.
Основними видами дiяльностi Товариства за КВЕД є:
20.15. виробництво добрив та азотних сполук;
20.16 виробництво пластмас у первинних формах;
20.59 виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.;
46.75 оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
46.76 оптова торгiвля iншими промiжними продуктами;
71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування у цих сферах.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Представлення фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вимагає встановлення i послiдовного
застосування положень облiкової полiтики до операцiй та подiй. Основнi положення облiкової
полiтики представленi в Описi обраної облiкової полiтики.
В деяких випадках застосування облiкової полiтики вимагає використання оцiнок та iнших
суджень. Судження, винесенi в процесi застосування облiкової полiтики, якi найбiльш вплинули
на суми визнанi в фiнансовiй звiтностi викладенi в аудиторському висновку щодо фiнансової
звiтностi ПАТ "АЗОТ" за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
1. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи, тис.грн.: на 01.12.2013: первiсна вартiсть - 15`115; накопичена
амортизацiя -12630; надiйшло за рiк - 49; нарахована амортизацiя - 1`192; вибуло за рiк - 50;
вибуття за рiк накопиченої амортизацiї - 50; на 31.12.2013: первiсна вартiсть - 15`114;
накопичена амортизацiя - 13`772.
2. Основнi засоби.
Собiвартiсть основних засобiв, тис.грн.: на 01.01.2013 всього - 12`079`201, в т.ч.: будiвлi,
споруди, передавальнi пристрої - 6`488`948; машини та обладнання - 4`679`677; транспортнi
засоби - 754`184; iнструменти, прилади, iнвентар - 22`130; iншi основнi засоби - 22`866.
Надходження за рiк, тис.грн.: всього - 145`346 в т.ч.: земля - 1; будiвлi, споруди, передавальнi
пристрої - 38`811; машини та обладнання - 82`487; транспортнi засоби - 14`740; iнструменти,
прилади, iнвентар - 3`718; iншi основнi засоби - 5`589;
Вибуття за рiк, тис.грн.: всього - 16`030; в т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 3`686;
машини та обладнання - 11`244; транспортнi засоби - 302; iнструменти, прилади, iнвентар - 305;
iншi основнi засоби - 397;
Собiвартiсть основних засобiв, тис.грн.: на 31.12.2013 всього - 12`208`516, в т.ч.: земля 111`397; будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 6`524`073; машини та обладнання - 4`750`920;
транспортнi засоби - 768`622; iнструменти, прилади, iнвентар - 25`474; iншi основнi засоби 28`030;
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Накопичена амортизацiя та знецiнення на 01.01.2013, тис.грн.; всього - 10`666`812, в т.ч.:
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 5`942`416; машини та обладнання - 4`080`809;
транспортнi засоби - 617`669; iнструменти, прилади, iнвентар - 16`389; iншi основнi засоби 9`560;
Нарахована амортизацiя, тис.грн.; всього - 158`563, в т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi
пристрої - 41`333; машини та обладнання - 102`119; транспортнi засоби - 12`675; iнструменти,
прилади, iнвентар - 1`329; iншi основнi засоби - 1`107;
Вибуття за рiк накопиченої амортизацiї, тис.грн.: всього - 13`923, в т.ч.: будiвлi, споруди,
передавальнi пристрої - 2`422; машини та обладнання - 10`506; транспортнi засоби - 293;
iнструменти, прилади, iнвентар - 305; iншi основнi засоби - 397;
Амортизацiя на 31.12.2013, тис.грн.: всього - 10`811`482, в т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi
пристрої - 5`981`327; машини та обладнання - 4`172`422; транспортнi засоби - 630`051;
iнструменти, прилади, iнвентар - 17`4135; iншi основнi засоби - 10`270;
Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013, тис.грн.: всього - 1`397`034, в т.ч.: земля 111`397, будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 542`746; машини та обладнання - 578`498
транспортнi засоби - 138`571; iнструменти, прилади, iнвентар - 8`061; iншi основнi засоби 17`761;
3. Запаси.
Склад запасiв на 01.01.2013, тис.грн.: всього - 641`813, в т.ч.: сировина та виробничi запаси 347`473; незавершене виробництво - 166`954; готова продукцiя - 124`445 ; товари - 2`941.
Склад запасiв на 31.12.2013, тис.грн.: всього - 1`628`308, в т.ч.: сировина та виробничi запаси 1`431`049; незавершене виробництво - 133`936; готова продукцiя - 60`373 ; товари - 2`950.
4. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть.
Склад торгової та iншої дебiторської заборгованостi на 01.01.2013, тис.грн.: всього поточна
дебiторська заборгованiсть - 1`036`500; в т.ч.: торгова дебiторська заборгованiсть - 927`187; за
виданими авансами - 90`313; з нарахованих доходiв - 510; iнша поточна дебiторська
заборгованiсть - 9`285; дебiторська заборгованiсть з бюджетом - 8`905; векселi одержанi - 300.
Склад торгової та iншої дебiторської заборгованостi на 31.12.2013, тис.грн.: всього поточна
дебiторська заборгованiсть - 1`389`038; в т.ч.: торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 921`626; за виданими авансами - 164`457; з нарахованих доходiв - 498; iнша поточна дебiторська
заборгованiсть -302`453; дебiторська заборгованiсть з бюджетом - 4; векселi одержанi - 0.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 01.01.2013, тис.грн. - 79`700.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013, тис.грн. - 0.
5. Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств у сумi 205 тис.
грн., а саме Дочiрньому пiдприємствi "Готель Жовтневий" - 48,1 тис.грн., та у Дочiрньому
пiдприємствi "Хiмiк" - 156,9 тис.грн.
Також на балансi пiдприємства облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї: сальдо всього на
31.12.2013 складає, тис.грн.: 1`195`809; в т.ч.: в АГ "Укрхiмiнвест" - 98; в ПРАТ "Локомотивресурс" - 11; в ВАТ "Одеська фабрика нетканих матерiалiв" - 10; ТОВ "ОМБРИДЖ" - 1`195`690.
6.Виручка.
За попереднiй перiод, тис.грн - 5`600`496.
За звiтний перiод, тис.грн.- 4`610`844.
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7. Iншi операцiйнi доходи.
Iншi операцiйнi доходи включають доходи вiд продажу ТМЦ, доходи вiд операцiйної оренди,
списання кредиторської заборгованостi, нарахованi проценти банку на залишок коштiв в банку,
дохiд вiд продажу iноземної валюти.
Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод, тис.грн.- 1`065`197.
Iншi операцiйнi доходи за попереднiй перiод, тис.грн. - 506`113.
8. Iншi доходи та надзвичайнi доходи.
Iншi доходи включають доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi, реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй, участi в капiталi, лiквiдацiї основних засобiв.
Доход вiд участi в капiталi за звiтний перiод, тис.грн - 33.
Доход вiд участi в капiталi за попереднiй перiод, тис.грн - 11.
Iншi фiнансовi доходи, тис.грн.: за попереднiй перiод - 1; за звiтний перiод - 8.
Iншi доходи, тис.грн.: за попереднiй перiод - 245; за звiтний перiод - 413.
Всього доходiв, тис.грн.: за попереднiй перiод - 6`106`866; за звiтний перiод -5`676`495.
9. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод, тис.грн. - 6`056`978.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод, тис.грн. - 5`231`834.
10.Витрати.
Склад витрат за попереднiй перiод, тис.грн.: всього витрат - 1`119`785; в т.ч.: адмiнiстративнi
витрати - 210`640; витрати на збут - 222`496; iншi операцiйнi витрати - 591`866; фiнансовi
витрати - 91`216; витрати вiд участi в капiталi - 0; iншi витрати - 3`567.
Склад витрат за звiтнiй перiод, тис.грн.: всього витрат - 1`798`921; в т.ч.: адмiнiстративнi
витрати - 207`212; витрати на збут - 195`750; iншi операцiйнi витрати - 1`299`714; фiнансовi
витрати - 93`582; iншi витрати - 2`663.
Прибуток (збиток) до оподаткування, тис.грн.: за попереднiй перiод - (1`069`897); за звiтний
перiод - (1`354`260).
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi, тис.грн.: за попереднiй перiод 18`186; за звiтний
перiод - 4`273.
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.: за попереднiй перiод - (1`088`033); за звiтний перiод (1`358`533).
11.Вiдстрочений податок на прибуток.
Рiзницi мiж сумами визнаними в звiтi про фiнансовi результати i сумами представленими в
звiтах для податкових органiв являються значними. Вiдстроченi податковi активи
представляють собою податковi наслiдки очiкуваних пiльг по податку на прибуток.
Станом на 31.12.2013 року вiдстроченi податковi активи складають,тис. грн.:
Всього, тис. грн: 244`032,2, в т.ч.:
1) резерв на забезпечення виплат вiдпусток - 12`294,3;
2) резерв сумнiвних боргiв - 231`737,9.
Ставка податку на прибуток, яка застосовується з 1 сiчня 2014 р. для визначення суми податку
складає 18%,
244 032,2 х 18% = 43 925,8 тис.грн.
3) залишкова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв
за даними бухгалтерського облiку - 1 232 844,6 тис.грн;
94

залишкова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв
за даними податкового облiку - 1 245 546,0 тис.грн.
Рiзниця складає 12701.4 х 18% = 2286,3 тис.грн.
4) залишок авансiв одержаних на 01.04.2011 року станом на 31.12.2012 року - 12 872,3 тис.грн.
12 872,3 х 18% = 2 317,0 тис.грн.
5) вiдстрочений податковий актив на податковi збитки 2011 року
Податковi збитки 2011 року складають 236 635,4 тис.грн.
236 635,4 х 18% = 42 594,4 тис.грн.
Використано в 2013 роцi 25% вiд суми збитку 2011 року
(78 878,5) х 18% = (14 198,1) тис.грн.
Вiдстрочений актив на 31.12.2013 року по збиткам 2011 року становить 28 396,3 тис.грн.
6) просрочена кредиторська заборгованiсть - 38 334,1 тис.грн
вiдстрочений податковий актив - 38 334,1 х 18% = 6`900,1 тис.грн.
7) вiдстрочений податковий актив на безоплатно отриманi основнi засоби
18,4 х 18% = 3,3 тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2013 року, якi визнанi в звiтi складають:
1) залишок авансiв виданих на 01.04.2011 року
станом на 31.12.2013 року -107`071,9 тис.грн.
Вiдстрочене податкове зобов'язання 107`071,9 х 18% = 19 272,9 тис.грн.
2) розбiжностi в залишках незавершеного виробництва i готової продукцiї 376,7 тис.грн.
Вiдстрочене податкове зобов'язання 376,7 х 18% = 67,8 тис.грн.
Вiдстрочений податковий актив станом на 31.12.2013 року - 83 828,8 тис.грн.
Вiдстрочене податкове зобов'язання станом на 31.12.2013 року - 19 340,7 тис.грн.
Всього вiдстрочений податковий актив на 31.12.2013 року - 64 488,0 тис. грн.
Вiдстрочений податковий актив станом на 01.01.2013 року - 68 761,4 тис.грн.
Нараховано податковий актив за 2013 рiк - 4 273,4 тис.грн, в т.ч. вiдстрочений податок на
прибуток - 4 273,4 тис.грн.
12. Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2012 р.: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи
та послуги, тис.грн. - 5641632; з одержаних авансiв, тис.грн.- 639 806; iншi поточнi
зобов'язання, тис.грн.- 21 399.
13. Зобов'язання по виплатах за розрахунками
Зобов'язання по виплатах за розрахунками, тис.грн., всього - 57`868, в т.ч: з бюджетом - 33 302;
зi страхування - 2 550; з оплати працi - 12 860; з учасниками - 9 156.
14.Поточнi зобов'язання.
До поточних зобов'язань пiдприємства станом на 31.12.2013 р. вiдносяться:
а) короткостроковi кредити банкiв - 844 834 тис.грн.;
б) векселi виданi - 138 тис.грн.
15. Акцiонерний капiтал.
Залишок статутного капiталу станом на 31.12.2013 р. в розмiрi 1 056 490 тис.грн. складається iз
124 292 917 штук простих iменних акцiй без документарного випуску номiналом 8,50 грн. за 1
шт.
16. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на кiнець 2013 р. складають, тис.грн.: 57
133, в т.ч. в касi пiдприємства - 1.
17. Гарантiї та поруки.
Станом на 31.12.2013 р. запаси природного газу балансовою вартiстю 1 161 448 527,70 грн.
переданi в заставу за кредитними зобов'язаннями третьої сторони.
Станом на 31.12.2013 р. Товариство виступає безвiдкличним та безумовним поручителем за
фiнансовими зобов'язаннями третьої сторони. Максимальна сума, яка може бути вiдшкодована
Товариством як поручителем, не перевищує суми 148 000 000,00 дол. США (а також додатковi
нарахування згiдно кредитних зобов'язань третiх осiб) або її еквiваленту в будь-якiй iншiй
валютi.
18. Затвердження фiнансової звiтностi.
Звiтнiсть пiдприємства за 2013 р. була затверджена Головою Правлiння ПАТ "АЗОТ" Скляровим
В.Л. та головним бухгалтером пiдприємства Катькало В.П. та дозволена до випуску 17 лютого
2014р.
Голова Правлiння ПАТ "АЗОТ"

В.Л. Скляров

Головний бухгалтер

В.П. Катькало
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