
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. 

Генеральний 
директор Батарєєв О.С.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00191329

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Жовтневий р-н, , 50029, м.Кривий Рiг, , вул.Конституцiйна, 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 404-80-87 (0564) 95-92-39

6. Електронна поштова адреса

Natalia.Grin@evraz.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у газетi Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР 83 29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-sb/ в мережі Інтернет 29.04.2016

(адреса сторінки) (дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, 
паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність
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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

п.4. посада корпоративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня.
п.5. iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв не 
визначалась.
п.10. iнформацiя про дивiденди. За пiдсумками рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 28(6) вiд 
31.03.2015 р. рiшення щодо виплатi дивiдендiв за звiтний перiод не приймалось.
п.12.2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
не здiйснювало випуск облiгацiй.
п.12.3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не
заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає 
реєстрацiї.
п.12.4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
п.15. Iнформацiя не заповнюється: випуску боргових цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї пiдприємство не 
здiйснювало. 
пп. з 18 по 27 не заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй i сертифiкатiв 
ФОН.
п.32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, тому що пiдприємство не здiйснювало випуску цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

Товариство є повним правонаступником майнових прав i обов'язкiв щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всi 
iншi активи та пасиви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРИВОРIЖШАХТОБУД», що 
реорганiзувалося шляхом приєднання до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а 
також усiх прав та обов’язкiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРИВОРIЖШАХТОБУД», у 
тому числi тих зобов’язань по вiдношенню до його кредиторiв та боржникiв, якi оспорюються сторонами.
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III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

13.01.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська 

5. Статутний капітал (грн)

41869377.55

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

3687

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

07.10 Добування залызних руд

85.32 Професiйно-технiчна освiта

46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами

10. Органи управління підприємства

Управлiння Товариством здiйснюють: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства ; - Наглядова рада; - Виконавчий орган; - 
Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «Сiтiбанк»

2) МФО банку

300584

3) поточний рахунок

26004200632001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «Сiтiбанк»

5) МФО банку

300584

6) поточний рахунок

2600900632028

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

Вид діяльності
Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 

видачі
Державний орган, що видав

Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Експлуатацiя родовищ корисних копалин шахти «Ювiлейна» 592 05.08.1996 Державна служба геологiї та надр України 05.08.2016

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись.

Експлуатацiя родовищ корисних копалин шахти iменi Фрунзе 599 06.08.1996 Державна служба геологiї та надр України 06.08.2016

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись.

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

524429 07.10.2014
Мiнiстерство регiонального розвитку та 

будiвництва України
27.08.2019

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Ведення пiдривних робiт у ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 985.12.30. 14.06.2012
Державна Служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
14.06.2017

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 102.13.15. 25.02.2013 25.02.2018
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Державна служба гiрничого нагляду та 
промислової безпеки України

Опис Пiсля закiнчення дiї дозвiл буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 111.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 110.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiя буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 109.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiя буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 108.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 103.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 104.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 105.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
Необмежена

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 107.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами, проммайданчик 1 - шахта 

«Ювiлейна»
1211036600-317 31.12.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв 31.12.2018

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись.

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами, проммайданчик 2 - шахта iм. 

Фрунзе
1211036600-318 31.12.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв 31.12.2018

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись.

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами, проммайданчик 3 - територiя РIЦ

1211036600-319 31.12.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв 31.12.2018

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись.

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого вимiрювання 
(ш.«Ювiлейна», ш. їм. Фрунзе)

060076 21.09.2015
Центральн Державна iнспекцiя з ядерної та 
радiацiйної безпеки Державного комiтету 

ядерного регул
21.09.2020

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) «Перелiку 

наркотичних речовин, психотропних речовин i прекурсорiв»
637852 23.04.2015

Державна служба України з контролю за 
наркотиками

23.04.2020

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Постачання теплової енергiї 273329 17.10.2013
Днiпропетровська обласна державна 

адмiнiстрацiя
17.10.2018

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Виробництво теплової енергiї 273327 17.10.2013
Днiпропетровська обласна державна 

адмiнiстрацiя
17.10.2018

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.
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Транспортування теплової енергiї 273328 17.10.2013 Днiпропетровська обласна державна 
адмiнiстрацiя

17.10.2018

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом 288021 07.11.2014 Нацiональна комiсiя 29.10.2019

Опис Пiсля закiнчення лiцензiя буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 106.13.15 25.02.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
25.02.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Придбання вибухових матерiалiв 4 21.12.2015
Криворiзьке гiрничопромислове управлiння 

Головного управлiння Держпрацi у 
Днiпропетровськiй областi

21.06.2016

Опис Пiсля закiнчення дiї дозвiл буде поновлюватись.

Придбання вибухових матерiалiв 3 07.12.2015
Головне управлiння Держпрацi у 

Днiпропетровськiй областi
07.05.2016

Опис Пiсля закiнчення дiї дозвiл буде поновлюватись.

Медична практика 601998 21.04.2011 Мiнiстерство охорони здоровья України Необмежена

Опис Лiцензiя безстрокова.

Виконування робiт пiдвищенної небезпеки 365.13.30 11.04.2013
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
11.04.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконування робiт пiдвищенної небезпеки 623.14.15 07.11.2014
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
06.11.2019

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Експлуатацiя технологiчного транспорту 622.14.15 07.11.2014
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
06.11.2019

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Експлуатацiя гiрничошахтного обладнення 621.14.15 07.11.2014
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України
06.11.2019

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 493.13.15 24.07.2013
Криворiзьке гiрничопромислове 

територiальне управлiння 
Держгiрпромнагляду

24.07.2018

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 2805.11.30.-74.30.0 15.07.2011
Державний комiтет України з промислової 

безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
21.03.2016

Опис Пiсля закiнчення дiя дозволу буде поновлюватись.
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ "ТД ЄВРАЗ УКРАЇНА" 

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37301872

4) місцезнаходження

г. Днепропетровск, ул. Ударников, 31

5) опис

ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є власником 100% частки в статутному капiталi, як повний правоприемник ТОВ "ТД" Євразресурс УКРАЇНА 
".

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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Місцезнаходження

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

кількості)

Засновник Держава в особi виконавчого комiтету 
Днiпропетровської обласної ради народних депутатiв

25946540
49000 м. Днiпропетровськ 

вул.Кiрова
0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт*

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

кількості)

фiзичних осiб- засновникiв не має д/в д/в д/в 0

Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

PALMROSE B.V.

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

д/в 61011568 

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.04.2015 3 роки

9) Опис

1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань 
Наглядової ради забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; 
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує 
дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 
4) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею 
заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 
6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фурманов Дмитро Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
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4) рік народження**

1969

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Член Наглядової ради має право: 
1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;
2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 
(п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Генерального Директора Товариства або в iнший строк, 
узгоджений iз членом Наглядової ради;
3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради; 
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 
5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
6) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради. Винагорода членам 
Наглядової ради виплачується на пiдставi рiшення Загальних зборiв, за винятком випадкiв, коли Загальними зборами незалежно вiд причин 
не було прийнято рiшення про виплату винагороди членам Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язан: 
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно 
означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 
Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в 
роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 
зазначенням причини вiдсутностi; 
5) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних питань;
6) приймати обґрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
7) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
8) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 
доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена 
Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору (контракту) з Товариством. Такий договiр (контракт) вiд iменi 
Товариства пiдписується Генеральним Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, 
затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. 
Винагорода за роботу на посадi Члена Наглядової ради не виплачувалась.
Член Наглядової ради Фурманов Дмитро Валерiйович, не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Попереднi 
посади: генеральний директор ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Тимчасово виконуючий обов'зки Генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Батарєєв Олександр Сергiйович

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

АЕ № 855194 09.10.1997 Саксаганським РВ Криворiзьким МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник шахти .iм. Фрунзе, Головний iнженер ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.10.2014 на перiод до обрання Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

9) Опис

«21» жовтня 2014 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», вiдповiдно до статуту 
товариства прийнято рiшення про призначення з 22.10.2014р. на перiод до обрання Генерального директора ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора ПУБЛIЧНОГО 
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АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Батарєєва Олександра Сергiйовича (паспорт серiя АЕ № 855194, виданий 
Саксаганським РВ Криворiзьким МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 09.10.1997 р.). Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,000037617%, що складає 315 акцiй. 
До компетенцiї Генерального директора належить: 
–розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
–визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
–органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
–забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, за сплатою вiдповiдних 
платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв, вимог чинного законодавства по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища, тощо;
–забезпечення збереження майна Товариства, основних засобiв виробництва, тощо i забезпечення їх належного використання;
–керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
–одноособове прийняття рiшень про укладення договорiв, угод, iнших правочинiв (серiї взаємозв'язаних правочинiв), пов'язаних зi 
звичайною господарською дiяльнiстю, зокрема договорiв купiвлi-продажу, поставки, мiни, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв 
(контрактiв), а також договорiв оренди, договорiв по залученню або наданню кредитiв, позик, гарантiй, порук, включаючи майновi поруки, 
якщо сума (цiна) таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних правочинiв) не перевищує 5 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що 
визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється правочин, окрiм правочинiв по розпорядженню, включаючи 
передачу в заставу, спiльну дiяльнiсть, користування або володiння на строк бiльше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), 
що забезпечують ведення Товариством основної виробничої дiяльностi;
–контроль за станом належних Товариству примiщень, споруд, обладнання;
–контроль руху матерiальних та грошових цiнностей;
–органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
–органiзацiя збуту продукцiї;
–керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
–визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення 
порядку їх використання та охорони;
–розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
–розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
–попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
–розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
–пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
–пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових 
та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
–подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства;
–пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
–забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
–органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
–залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
–затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи 
Наглядової ради;
–вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
–органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв Товариства;
–заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
–вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
–визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства (за винятком тих осiб, визначення умов працi яких 
вiднесено до компетенцiї Наглядової Ради) та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
–розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, 
затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
–винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); 
–органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
–право пiдпису довiреностей;
–вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
–видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
–наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
–розподiл обов’язкiв мiж своїми заступниками; 
–призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової 
ради Товариства; 
–за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади заступникiв Генерального директора, керiвникiв 
основних напрямкiв роботи (виробництво, фiнанси та економiка, комерцiя, бухгалтерський облiк, правовi питання) i основних виробничих 
пiдроздiлiв Товариства, його фiлiй та представництв, визначення умов працi таких керiвникiв, включаючи оплату працi, а також звiльнення 
(усунення, вiдсторонення) зазначених у цьому пiдпунктi керiвникiв на пiдставах, передбачених чинним законодавством;
–заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
–iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сачко Наталiя Сергiївна

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

Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровський областi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Стр. 9 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ", начальник вiддiлу первинного облiку ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна», член Ревiзiйної комiссiї 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Голова Ревiзiйної комiсiї: 
1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань 
Ревiзiйної комiсiї; 
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства; 
4) пiдтримує постiйнi зв’язки iз iншими органами та посадовими особами Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лукiн Денис Вiкторович

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

32 04 396218 14.10.2003 Орджонiкiдзевський РВВС, м. Новокузнецька, Кемеровської обл.

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Пiдземний директор Шахтоуправлiння ТОВ «Южкузбасвугiлля», директор з виробництва ТОВ «ЄвразХолдинг»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2015 1

9) Опис

«10» квiтня 2015 року Наглядовою радою ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», вiдповiдно до статуту товариства прийнято рiшення про обрання 
на посаду Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Лукiна Дениса Вiкторовича (паспорт серiя 32 04 № 396218, виданий 
Орджонiкiдзевським РВВС м. Новокузнецька Кемеровської областi 14.10.2003, Росiйська Федерацiя) термiном на один рiк. Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
До компетенцiї Генерального директора належить: 
–розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
–визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
–органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
–забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, за сплатою вiдповiдних 
платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв, вимог чинного законодавства по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища, тощо;
–забезпечення збереження майна Товариства, основних засобiв виробництва, тощо i забезпечення їх належного використання;
–керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
–одноособове прийняття рiшень про укладення договорiв, угод, iнших правочинiв (серiї взаємозв'язаних правочинiв), пов'язаних зi 
звичайною господарською дiяльнiстю, зокрема договорiв купiвлi-продажу, поставки, мiни, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв 
(контрактiв), а також договорiв оренди, договорiв по залученню або наданню кредитiв, позик, гарантiй, порук, включаючи майновi поруки, 
якщо сума (цiна) таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних правочинiв) не перевищує 5 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що 
визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється правочин, окрiм правочинiв по розпорядженню, включаючи 
передачу в заставу, спiльну дiяльнiсть, користування або володiння на строк бiльше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), 
що забезпечують ведення Товариством основної виробничої дiяльностi;
–контроль за станом належних Товариству примiщень, споруд, обладнання;
–контроль руху матерiальних та грошових цiнностей;
–органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
–органiзацiя збуту продукцiї;
–керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
–визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення 
порядку їх використання та охорони;
–розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
–розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
–попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
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–розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
–пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
–пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових 
та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
–подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства;
–пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
–забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
–органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
–залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
–затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи 
Наглядової ради;
–вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
–органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв Товариства;
–заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
–вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
–визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства (за винятком тих осiб, визначення умов працi яких 
вiднесено до компетенцiї Наглядової Ради) та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
–розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, 
затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
–винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); 
–органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
–право пiдпису довiреностей;
–вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
–видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
–наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
–розподiл обов’язкiв мiж своїми заступниками; 
–призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової 
ради Товариства; 
–за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади заступникiв Генерального директора, керiвникiв 
основних напрямкiв роботи (виробництво, фiнанси та економiка, комерцiя, бухгалтерський облiк, правовi питання) i основних виробничих 
пiдроздiлiв Товариства, його фiлiй та представництв, визначення умов працi таких керiвникiв, включаючи оплату працi, а також звiльнення 
(усунення, вiдсторонення) зазначених у цьому пiдпунктi керiвникiв на пiдставах, передбачених чинним законодавством;
–заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
–iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шерстюк Олена Iванiвна

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

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник фiнансового управлення ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2014 3

9) Опис

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Член Ревiзiйної комiсiї має право: 
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених 
на неї функцiй, у порядку, встановленому цим Положенням;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї 
Ревiзiйної комiсiї, у порядку, встановленому цим Положенням; 
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв;
5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
6) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням 
загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 
мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке засiдання було 
iнiцiйоване Ревiзiйної комiсiєю, та у засiданнях, на яких розглядаються проекти рiчних звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому числi 
звiтiв про прибутки та збитки Товариства i висновку аудитора;
7) звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до компетенцiї такого комiтету;
8) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi 
Товариства; 
9) у порядку, визначеному Статутом, залучати до своєї роботи акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми;

Стр. 11 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



10) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. Винагорода членам 
Ревiзiйної комiсiї виплачується на пiдставi рiшення Наглядової ради, за винятком випадкiв, коли Наглядовою радою незалежно вiд причин 
не було прийнято рiшення про виплату винагороди членам Ревiзiйної комiсiї.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова 
Наглядової ради

PALMROSE B.V. 61011568 831124812 99.2521 831124812 0 0 0

Тимчасово 
виконуючий 

обов'язки 
Генерального 

директора

Батарєєв Олександр 
Сергiйович

АЕ 855194 11.10.1997 
Саксаганський РВ 

Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй 

315 0.000037617 315 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Шерстюк Олена 
Iванiвна

0 0 0 0 0 0

Голова Ревiзiйної 
комiсiї

Сачко Наталiя 
Сергiївна

10 0.00000001 10 0 0 0

Член Наглядової 
ради

Фурманов Дмитро 
Валерiйович

0 0 0 0 0 0

Генеральний 
директор

Лукiн Денис 
Вiкторович

32 04 396218 14.10.2003 
Орджонiкiдзевський РВВС, м. 
Новокузнецька, Кемеровської 

областi

0 0 0 0 0 0

Усього 831125137 99.2521 831125137 0 0 0

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

Найменування 
юридичної особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Кількість 

акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

PALMROSE B.V. 61011568
1101 Нiдерланди д/в 

Амстердам, Hoogoorddreef 15, 
Amsterdam, the Netherlan

831124812 99.2521 831124812 0 0 0

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи*

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

паспорт**

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

не має 0 0 0 0 0 0

Усього 831124812 99.2521 831124812 0 0 0

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

Стр. 14 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 31.03.2015

Кворум зборів** 99.4159

Опис

1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
4.Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
5.Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
6.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7.Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв.
8.Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
9.Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
10.Про прийняття рiшення про затвердження змiн до Статуту Товариства.
11.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.Про обрання голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
15.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
17.Про прийняття рiшення про затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову 
раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення 
про iнформацiйну полiтику Товариства, Кодексу корпоративного управлiння Товариства.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14305909

Місцезнаходження 01011 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Лєскова, буд. 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 263201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.08.2013

Міжміський код та телефон (044) 499-15-11

Факс (044) 499-15-11

Вид діяльності 64.99

Опис На умовах Договору № 57-00/08-1132-Є вiд 12.08.2015 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надає 
послуги з вiдкриття та обслуговування рахункiв, проведення депозитарних операцiй за рахунками.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТIР ЛТД”

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32593975

Місцезнаходження 03179 Україна м. Київ д/в м. Київ, вул. Ушакова, будинок 14, квартира 130 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3388

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.05.2004

Міжміський код та телефон (044)- 492-87-16

Факс (044)- 492-87-16

Вид діяльності 69.20

Опис Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна д/в м. Киев, ул. Нижний Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00

Факс (056) 404 79 60

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть

Опис ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" виконє обслуговання випуску цiнних паперiв 
ПАТ"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРАЗ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37619149

Місцезнаходження 49064 Україна Дніпропетровська - м Днiпропетровськ Ударникiв,31

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 (056) 794-84-31

Факс (056) 794-84-77

Вид діяльності 69.20.

Опис Надання послуг з правового забезпечення дiяльностi замовника, оперативне супроводження питань, 
виникаючих з дiяльностi замовника, надання iнших консультацiйних послуг та послуг з обробки 
iнформацiї на пiдставi укладеного договору з ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" № 3434 вiд 01.09.2011 
року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компания «Днiпроiнмед»

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 21870998
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Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська - Днiпропетровськ вул.Сiмферопольска,21 кiм 307

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 584873

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011

Міжміський код та телефон (056) 370 18 96

Факс (056) 370 18 96

Вид діяльності 65.12

Опис Надання послуг зi страхування на пiдставi укладеного договору з ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" № 
01-11/СБ вiд 27.12.2013 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство !Страхова Компанiя «ПРОВIДНА»

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ - м.Київ Повiтрофлотський пр., 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 594446

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012

Міжміський код та телефон (056)409-08-09

Факс (056)409-08-09

Вид діяльності 65.12

Опис 1)Надання послуг зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв на пiдставi укладеного договору з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 
39/3920026/0404/15 вiд 10.04.2014р.
2) Надання послуг зi страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв № 
55/5511808/0404/15 вiд 01.12.2015р.
3) Надання послуг зi страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi № 36/3645805/0404/15 
вiд 19.05.2015р.
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X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип цінного 
паперу

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість 

акцій (грн)

Кількість 
акцій 

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.04.2010 107/1/10

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперi та 
фондового ринку

UA4000067011
Акція проста 

бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні

0.050 837387551 41869377.550 100.000000000000

Опис
Свiдоцтво №107/1/10 отримано внаслiдок переведення випуску iменних акцiй товариства документарної форми iснування у 
бездокументарну форму iснування з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ч.2 ст. 20 Закону України "Про акцiонернi 
товариства".

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ 
з/п

Дата 
зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 
рахунку емітента

Вид дії: 
викуп/продаж

Кількість акцій, що 
викуплено/продано 

(шт.)

Номінальна 
вартість 

(грн)

Дата реєстрації 
випуску акцій, що 

викуплено/продано

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску акцій, що 
викуплено/продано

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск акцій, що 

викуплено/продано

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10.06.2015 викуп 315 15.75 21.04.2010 107/1/10
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку

0.00004

Опис
Викуп власних акцiй на пiдставi п.2 ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.13.15. Статуту ПАТ «Євраз Суха Балка» про обов'язковий викуп 
акцiй акцiонерним товариством на вимогу акцiонера,• рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 31.03.2015 рiк.

2 10.06.2015 продаж 105 5.25 21.04.2010 107/1/10
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку

0.00001

Опис
Згiдно Закону України вiд 17.09.2008, № 514-VI "Про акцiонернi товариства" Роздiл XII. Викуп та обов'язковий викуп акцiонерним товариством розмiщених ним 
цiнних паперiв Стаття 66. Викуп акцiонерним товариством розмiщених ним цiнних паперiв.Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати 
викупленi товариством акцiї.

3 06.08.2015 продаж 315 15.75 21.04.2010 107/1/10
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку

0.00004

Опис
Згiдно Закону України вiд 17.09.2008, № 514-VI "Про акцiонернi товариства" Роздiл XII. Викуп та обов'язковий викуп акцiонерним товариством розмiщених ним 
цiнних паперiв Стаття 66. Викуп акцiонерним товариством розмiщених ним цiнних паперiв.Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати 
викупленi товариством акцiї.
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XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є одним з найбiльших пiдприємств з добування залiзної руди 
пiдземним способом на територiї України. Iсторiя пiдприємства бере свiй початок з минулого столiття, коли в 1885 роцi англiйський 
пiдприємець К.Д.Перi, а в 1896 роцi Торговельний будинок "Емерiк i К" почали розробку родовища залiзних руд вiдкритим способом на 
територiї нинi дiючого акцiонерного Товариства. 
В 1912 роцi вводиться в експлуатацiю перша шахта "Попковська" - одна з найбiльших в той час з виробничого потужнiстю 10 тисяч тон 
руди на мiсяць, що виявилось початком пiдземної розробки нашого родовища. Дальший розвиток пiдприємства був обумовлений 
бурхливим розвитком промисловостi i збiльшенням потреби металу в України i в Європi, ростом потреби залiзної сировини. Iнтенсивному 
розвитку пiдприємства сприяло також i зручне географiчне розташування родовища, розвинута iнфраструктура залiзницi для доставки 
сировини споживачам. 
Пiсля реконструкцiї в 1962 роцi введена в експлуатацiю шахта "Ювiлейна" разом з цiлим комплексом поверхових промислових споруд. По 
закiнченню 100-рiчного перiоду пiдйомiв i спадiв, реконструкцiї i структурних перетворень, пiдприємство вижило i створило стiйку 
перспективу для своєї подальшої роботи. Рудник "Суха Балка" перший серед гiрничорудних пiдприємств України став Вiдкритим 
акцiонерним товариством. Маючи багаторiчний досвiд роботи, Товариство володiє досвiдом високопрофесiйних кадрiв i великою 
сировинною базою, стабiльно i надiйно працює на задоволення попиту своїх споживачiв. 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» до приведення своєї дiяльностi у вiдповiдальнiсть з Законом України 
„Про акцiонернi товариства” мало найменування Вiдкрите акцiонерне товариство „СУХА БАЛКА” , яке було засноване вiдповiдно до Указу 
Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.93 р. № 210/93, наказу Мiнiстерства економiки України вiд 
16.05.94 р. № 47, наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 31.05.94 р. №168 та наказу Комiтету економiки виконкому 
Днiпропетровської обласної ради вiд 27.12.94 р. № 101 шляхом перетворення державного рудника «Суха Балка» у вiдкрите акцiонерне 
товариство.
На дату створення Засновником Товариства виступала держава, в особi виконавчого комiтету Днiпропетровської обласної ради народних 
депутатiв. 
Товариство є повним правонаступником майнових прав i обов'язкiв щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всi iншi активи та 
пасиви Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», що реорганiзувалося шляхом 
приєднання до Публiчного акцiонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
Товариство є повним правонаступником майнових прав i обов'язкiв щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всi iншi активи та 
пасиви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРИВОРIЖШАХТОБУД», що реорганiзувалося шляхом приєднання до 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а також усiх прав та обов’язкiв ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРИВОРIЖШАХТОБУД», у тому числi тих зобов’язань по вiдношенню до його кредиторiв та 
боржникiв, якi оспорюються сторонами.
Робота ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2015 рiк забезпечила певне зростання деяких 
показникiв виробничої дiяльностi у порiвняннi з попереднiм перiодом. Але при цьому, у зв'язку з цiлою низкою об'єктивних причин, в 
першу чергу викликаних погiршенням гiрничо-геологiчних умов i травматизмом, плановi показники 2015 року з видобутку руди, не 
досягнуто.
• план видобутку товарної руди виконаний на 99,28 % (план 2 830 000 тонн, факт 2 809 531 тонн); 
• план виробництва сирої руди виконаний на 98.41 % (план 3 462 000 тонн, факт 3 407 054 тонн).
Не досягнуто також планових показникiв з проходки нарiзних ( - 1252 м.п.) гiрничих виробок. Фактично виконанi обсяги проходки (25 061 
м.п. нарiзних, 2 440м.п. пiдготовчих та 1 150 м.п. розвiдувальних виробок), а також обсяги бурiння глибоких свердловин (286 563 м.п.) та 
крiплення гiрничих виробок (29 129 м.п.), що дозволили здати в експлуатацiю 22 видобувних блока iз загальним запасом 2 мiльйони 746 
тисяч тонн залiзної руди i станом на 01.01.2016 р. забезпечити пiдприємство запасами, пiдготовленими до виїмки на 1.8 мiсяця. 
План за вмiстом залiза в товарнiй рудi виконано на 100,37%. Питання забезпечення необхiдної якостi руди залишається актуальним. 
З огляду на необхiднiсть пiдтримання потужностей пiдприємства на належному рiвнi i необхiднiсть замiни застарiлого i зношеного 
обладнання, Товариство iнвестувало за рахунок власних коштiв у придбання машин, механiзмiв та капiтальне будiвництво iнженерних 
споруд 98,498 млн. грн. 
У звiтному перiодi проведенi геологорозвiдувальнi роботи з оконтурювання рудних покладiв для видачi геологiчної документацiї до 
проектування очисної виїмки на горизонтах 1060 - 1135 м по шахтi iм. Фрунзе i 1260–1340 м по шахтi «Ювiлейна». 
Проектним вiддiлом Товариства виконанi проекти на вiдпрацювання 27-ми видобувних блокiв iз загальним запасом 3,348 млн. тонн залiзної 
руди.
У 2015 роцi у Товариствi продовжувалося впровадження значних iнвестицiйних проектiв:
• Збiльшення потужностi технологiчного комплексу обладнання СМС шахти «Ювiлейна», його реалiзацiя триває, i у пiдсумку дозволить 
збiльшити виробництво високоякiсної товарної продукцiї (агломерацiйної руди iз вмiстом залiза 60%) на ш. «Ювiлейна» на 16% , з 1501 тис. 
т до 1737 тис. т на рiк.
• Автономний шахтний потiк переробки магнетитових руд ш. iм. Фрунзе. Його реалiзацiя дасть змогу
виробництва на ш. iм. Фрунзе до 310 тис. тонн на рiк магнетитової руди у т.ч. магнетитової кускової руди 220 тис. тонн з вмiстом залiза до 
до 62%, яка буде використовуватись в доменному процесi замiсть агломерату.
З метою пiдвищення безпеки умов працi реалiзовувалися наступнi iнвестпроекти:
• Механiзацiя проходки пiдняттєвих. В 2015 роцi з використанням бурових станкiв «Rhino» та «Robbins» пройдено 2187 м гiрничих виробок 
на ш. «Ювiлейна» без присутностi людей в забої.
Геологорозвiдувальнi роботи виконувалися вiдповiдно до затвердженої програми .
План геологорозвiдувальних робiт по шахтах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2015р. виконаний , а саме: Гiрничi виробки на 100,0 % ( план 
1150 п.м , факт 1150 п.м.)
Розвiдувальнi безкерновi свердловина на 100 % ( план 11160 п.м , факт 11160 п.м.)
Керновi свердловина на 93.46% ( план 3520 п.м , факт 3290 п.м.)
Виконавчий орган Товариства протягом року зiткався з серйозними проблемами, пов'язаними з погiршенням гiрничо-геологiчних умов, 
високою аварiйнiстю на основних виробничих процесах, тим не менше, у звiтному перiодi був збережений працездатний колектив i створенi 
передумови для стабiльної та стiйкої роботи в 2016 роцi.

На засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" , що вiдбулося 17 березня 2015 
року з метою оптимiзацiї структур управлiння ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», лiквiдацiї надлишкових рiвнiв управлiння внесенi змiни в 
органiзацiйну структуру управлiння ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а саме:
- Виключенi з органiзацiйної структури управлiння ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Ремонтно-механiчний цех, Ремонтно – виготовлю 
вальний цех, Енергоцех в безпосередньому пiдпорядкуваннi Головного iнженера.
- Включенi в органiзацiйну структуру управлiння ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Сервiсне управлiння в безпосередньому пiдпорядкуваннi 
Головному iнженеру i у функцiональному пiдпорядкуваннi Головному механiку та Головному енергетику.

Стр. 19 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3687; 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 8; 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня (осiб) - не має ;
Фонд оплати працi всього 319 340,2 (тис.грн.) 
Кадрова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» формувалася виходячи зi стратегiчних цiлей 
пiдприємства i була спрямована на пiдвищення компетентностi та квалiфiкацiї персоналу. За звiтний перiод на пiдприємствi було навчено 
359 робiтникiв основним та допомiжним професiям, 135 робiтник пiдвищив свою квалiфiкацiю. 
Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї в школах профмайстерностi - у 2015 роцi проведено заняття за наступними напрямками: 
- Школа навчання майстрiв гiрничих - 182 чол; 
- Школа машинiста електровозу - 9 чол.; 
- Школа прохiдника - 7 чол.; 
- Школа крiпильника - 7 чол;
- Школа електрослюсаря – 8 чол.
На пiдприємствi постiйно ведеться робота з пiдбору, пiдготовки та розвитку квалiфiкованого персоналу. Проводиться робота з 
профорiєнтацiї молодi. У 2015г. виробничу практику на пiдприємствi пройшли 191 чоловiк з числа молодi, що вчиться, з них на робочих 
мiсцях 18 чол. i 173 чол. в якостi дублерiв.
Крiм того, кращим студентам, в працевлаштуваннi яких зацiкавлено пiдприємство, передбачена виплата iменних стипендiй. У 2015г. були 
укладенi угоди про надання iменних стипендiй двом студентам Криворiзького нацiонального унiверситету. На 2016г. планується виплата 
iменних стипендiй двом студентам кафедри «Пiдземної розробки родовищ корисних копалин» Криворiзького нацiонального унiверситету.
На перiод лiтнiх канiкул на пiдприємство працевлаштуються дiти працiвникiв пiдприємства, що позитивно впливає на вибiр майбутньої 
професiї, розвиток спадкоємностi поколiнь, трудових династiй. У 2015г. 7 дiтей наших працiвникiв працювали в цехах пiдприємства пiд час 
лiтнiх канiкул.
З метою прояву новаторських iдей, розвитку iнiцiативних працiвникiв щорiчно проводиться Науково-технiчна конференцiя молодих 
фахiвцiв пiдприємства. У 2015 р. в Науково-технiчнiй конференцiї взяли участь 29 молодих фахiвцiв. 
Впродовж 2015 року на пiдставi спiльної постанови Генерального Директора i профспiлкових комiтетiв ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", з 
метою пiдвищення соцiальної захищеностi i матерiальної зацiкавленостi в результатах працi, збiльшення гарантованої частини заробiтної 
плати працiвникiв пiдприємства i посилення мотивацiї працiвникiв у виконаннi виробничих завдань здiйснювалося пiдвищення тарифних 
ставок i посадових окладiв :
- з 01.02.2015 року на 3,0%
- з 01.05.2015 року на 2,7%
- з 01.11.2015 року на 1,0 %
Реалiзацiя вказаних заходiв дозволила досягти рiвня середньомiсячної зарплати одного среднесписочного працiвника у розмiрi 7212 грн, 
проти 6133 грн за 2014 рiк.
Особлива увага протягом року придiлялася питанням мотивацiї персоналу на покращення результатiв працi та змiцненню виробничої 
дисциплiни на пiдприємствi. Рiвень заробiтної плати перевищував середнiй по галузi. 

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» входить до складу учасникiв АСОЦIАЦIЇ "УКРРУДПРОМ", АСОЦIАЦIЇ МIЖВIДОМЧА АСОЦIАЦIЯ " 
УКРВИБУХПРОМ". 
1. АСОЦIАЦIЯ "УКРРУДПРОМ" (далi – Асоцiацiя).
Мiсцезнаходження: 50000, Україна, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, пр. Карла Маркса, 1.
Метою Асоцiацiї є координацiя господарської дiяльностi її Учасникiв.
Предметом дiяльностi Асоцiацiї є захист iнтересiв Учасникiв без права втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть, а також без 
права впливу на прийняття ними управлiнських рiшень.
Предметом дiяльностi Асоцiацiї, спрямованих на виконання функцiй, визначених Статутом, є:
- забезпечення членiв iнформацiєю стосовно технiчних розробок, промислових стандартiв, промислової статистики;
- дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки;
- розробка проектiв охорони навколишнього середовища;
- консультацiйне обслуговування з питань бухгалтерського облiку, управлiння фiнансами, податкової полiтики, залучення iнвестицiй, 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iнформатизацiї, реструктуризацiї та переозброєння виробництва;
- дослiдження та розробки в галузi природних та технiчних наук.
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є учасником АСОЦIАЦIЇ "УКРРУДПРОМ" з 15.02.2005 року.
2. АСОЦIАЦIЯ МIЖВIДОМЧА АСОЦIАЦIЯ "УКРВИБУХПРОМ" (далi – Асоцiацiя).
Мiсцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, 10.
Асоцiацiя є договiрним господарським об’єднанням, створеним з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств та 
органiзацiй, що об’єдналися, у сферi поводження з вибуховими матерiалами та в сферi промислової безпеки в гiрничо-видобувнiй та буро-
вибуховiй промисловостi. 
Предметом дiяльностi Асоцiацiї є:
- Сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного ринку у сферi поводження з вибуховими матерiалами, в сферi промислової безпеки 
шляхом розробки, впровадження i забезпечення членами Асоцiацiї єдиних обов’язкових правил, вимог i стандартiв дiяльностi.
- Сприяння створення, пiдтримки й розвитку iнфраструктури ринку буро-вибухових робiт в гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй 
промисловостi.
- Сприяння розвитку виробництва вибухових матерiалiв та iнших ринкiв, пов’язаних iз сферою поводження з вибуховими матерiалами.
- Сприяння розвитку фундаментальних дослiджень в сферi поводження з вибуховими матерiалами, в сферi питань промислової безпеки в 
гiрничо-добувнiй та вибуховiй промисловостi.
- Надання членам Асоцiацiї безоплатної консультативної допомоги з питань в сферi поводження з вибуховими матерiалами в гiрничо-
добувнiй та буро-вибуховiй промисловостi.
- Об’єднання зусиль та можливостей фахiвцiв у сферi поводження з вибуховими матерiалами в буро-вибуховiй та гiрничо-добувнiй 
промисловостi, зокрема сприяння органiзацiї проведення науково-технiчних конференцiй, презентацiй, семiнарiв, технiчних нарад.
- Здiйснення функцiй зв’язуючої ланки у стосунках з органами державної, законодавчої та виконавчої влади з питань, що торкаються 
iнтересiв членiв Асоцiацiї (звернення, клопотання, консультацiї, тощо).
- Участь в розробцi законопроектiв i проектiв пiдзаконних актiв, актiв органiв мiсцевого самоврядування, що стосується українського ринку 
поводження з вибуховими матерiалами.
- Встановлення та пiдтримання постiйних зв’язкiв з усiма органами масової iнформацiї з будь-яких питань, що стосуються мети створення i 
дiяльностi Асоцiацiї.
- Здiснення за дорученням членiв Асоцiацiї представницьких функцiй, пов’язаних iз досягненням статутних цiлей Асоцiацiї, як на територiї 
України, так i за її межами.
- Сприяння спiвпрацi членiв Асоцiацiї з учасниками ринку буро-вибухових робiт та гiрничо-добувної промисловостi – не членами Асоцiацiї, 
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їх об’єднаннями i асоцiацiями.
- Сприяти регулюванню ринку буро-вибухових робiт у галузi гiрничо-видобувної та буро-вибухової промисловостi в сферi поводження з 
вибуховими матерiалами в межах делегованих державними органами, у порядку встановленому чинним законодавством.
- Сприяти дiяльностi членiв Асоцiацiї з розробки та здiйснення технологiй буро-вибухових робiт, органiзацiї дослiджень, проведення 
науково-дослiдних, проектно-конструкторських робiт, розробки, впровадження та розповсюдження науково-технiчної документацiї, 
вирiшення екологiчних проблем.
- Сприяння розробцi та впровадженню технологiчного обладнання. 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є членом АСОЦIАЦIЇ МIЖВIДОМЧА АСОЦIАЦIЯ "УКРВИБУХПРОМ" з 15.02.2005 року.

Емiтент спiльну дiяльнiсть не проводить.

Збоку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає вимогам:
- Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV зi змiнами та 
доповненнями; 
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS, IAS); 
- Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та 
розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 № 879;
- Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999г. № 291; 
- Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
24.05.1995г. № 88.
Основнi засоби облiковуються за iсторичною (умовно-первiсною, що склалася на дату першого застосування МСФЗ) вартостi.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв встановлюється органiзацiєю вiдповiдно до технiчних умов з урахуванням 
висновку фахiвцiв технiчних служб органiзацiй та рекомендацiями органiзацiй - виробникiв; за вiдсутностi рекомендацiй - на пiдставi 
класифiкатора основних засобiв, затвердженого в органiзацiї наказом № 1171 вiд 26.08.2009. Строк корисного використання об'єктiв 
основних засобiв, що надiйшли за договорами фiнансової оренди, може визначатися виходячи з умов договору оренди. 
Амортизацiя об'єкта нерухомостi, прийнятого до облiку в складi основних засобiв вiдповiдно до Облiкової полiтики, нараховується в 
загальному порядку з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем прийняття об'єкта до облiку в складi основних засобiв незалежно вiд 
факту державної реєстрацiї права власностi . 
Амортизацiя по об'єктах основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. 
Амортизацiя активу на рекультивацiю нараховується за процентною ставкою, розрахованою за формулою: 
Ставка амортизацiї (%) = Фактичний видобуток сирої руди за перiод / Обсяг запасiв корисних копалин. 
Амортизацiя = Залишкова вартiсть запасiв х Ставку амортизацiї (%) 
Згiдно п.51 МСФЗ (IAS) 16 органiзацiя аналiзує i може, при необхiдностi, переглядати залишковi строки корисного використання об'єктiв 
щорiчно (при проведеннi рiчної iнвентаризацiї) або частiше. 
Витрати на капiтальний ремонт враховуються у складi об'єктiв основних засобiв окремим компонентом i амортизуються протягом 
мiжремонтного строку (до дати проведення наступного аналогiчного ремонту).
Витрати на модернiзацiю, реконструкцiю або технiчне переозброєння об'єктiв основних засобiв капiталiзуються у всiх випадках.
Матерiальнi цiнностi i виданi аванси, вартiсть яких надалi увiйде до вартостi створюваних / придбаних необоротних активiв (основних 
засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв), у бухгалтерськiй звiтностi вiдображаються у складi капiтальних 
вкладень органiзацiї.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть по розрахунках за необоротнi активи класифiкується як торгова i вiдображається у вiдповiдних 
рядках бухгалтерської звiтностi.
Облiк сировини i матерiалiв здiйснюється iз застосуванням облiкових цiн. В якостi облiкової цiни приймається планова собiвартiсть 
придбання. Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня виробнича собiвартiсть.. 
Надходження з виробництва на склади матерiальних цiнностей, що утворилися в процесi технологiчного циклу, вiдображається за кредитом 
рахункiв облiку виробництва 23 «Виробництво» в кореспонденцiї з дебетом рахункiв 20 «Виробничi запаси», 22 «Малоцiннi i 
швидкозношуванi предмети», 25 «Напiвфабрикати». 
Органiзацiя здiйснює формування фактичної собiвартостi сировини i матерiалiв iз застосуванням окремих субрахункiв «Вiдхилення по ТЗВ" 
рахункiв облiку запасiв. 
Облiк транспортно - заготiвельних витрат здiйснюється на рахунку 20 «Виробничi запаси», 22 «Малоцiннi i швидкозношуванi предмети» 
субрахунок «Вiдхилення по ТЗВ». Списання транспортно-заготiвельних витрат проводиться пропорцiйно облiкової вартостi матерiалiв. 
Транспортно-заготiвельнi витрати пiдлягають списанню на витрати поточного перiоду у разi, коли на момент надходження даних про 
витрати сировину i матерiали вибули або у випадку, коли транспортно-заготiвельнi витрати неможливо спiввiднести з конкретними 
позицiями сировини i матерiалiв. 
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань згiдно 
з Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв, затверджено наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України.
Оцiнка готової продукцiї та незавершеного виробництва здiйснюється за фактичною виробничою собiвартiстю.
Станом на кiнець кожного кварталу створюються такi види резервiв пiд знецiнення активiв з тим, щоб вартiсть вiдповiдних активiв не була 
вiдображена в бухгалтерському балансi в оцiнцi, що перевищує їх ринкову вартiсть.
Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» i 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи» 
створюються резерви пiд оцiночнi зобов'язання.
Суми податкового зобов'язання та податкового кредиту, що виникли в результатi авансiв отриманих та авансiв виданих, вiдображенi на 
технiчних рахунках бухгалтерського облiку, на дату формування фiнансової звiтностi не пiдлягають залiку з рахунками авансiв отриманих 
та авансiв виданих вiд яких вони виникли, в бухгалтерському балансi i в примiтках до фiнансової звiтностi розкриваються розгорнуто.
Доходи i витрати, якi виникли в результатi одного i того ж або аналогiчного за характером факту господарської дiяльностi i не є суттєвими 
для характеристики фiнансового стану органiзацiї, показуються у звiтi про прибутки i збитки згорнуто.
Iнший сукупний дохiд включає статтi доходу i витрати (в тому числi коригування щодо рекласифiкацiї), що не визнанi у складi доходiв i 
витрат (п.2.11 - 2.12), як того вимагають або допускають iншi стандарти МСФЗ.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання вiдображаються в бухгалтерському балансi згорнуто i в примiтках до фiнансової звiтностi 
розкриваються розгорнуто.
Згiдно МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» дочiрнi компанiї консолiдуються материнською компанiєю з дати отримання 
контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх 
компанiй пiдготовляється за той самий звiтний перiод, що й звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування облiкової 
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полiтики. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй 
усерединi Групи, i дивiденди виключаються.

У даний час у гiрничодобувнiй галузi спостерiгається тенденцiя у необхiдностi виробництва сировини з бiльш вищою якiстю, механiзацiя i 
автоматизацiя виробничих процесiв, збiльшення рiзновидiв продукцiї. 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у 2015 роцi роспочало виробництво нового виду продукцiї (руди Доменної) у обсязi 410 т. т на рiк сирої 
руди, аналогiв даний вид руди не має. У 2016 роцi у Товариствi продовжувалося впровадження значного iнвестицiйного проекту 
"Автономний шахтний потiк переробки магнетитових руд ш. iм. Фрунзе ПАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ". 
Основним видом продукцiї ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є руда залiзна агломерацiйна. Продукцiя поставляється на металлургiйнi 
комбiнати, де використовуеться в металлургiйному виробництвi. Якiсть продукцiї визначає вмiст корисного компонента - залiза (Fe,%) в 
рудi. Товарна продукцiя реалiзується на експорт з вмiстом залiза 60 %, а на внутрiшньому ринку (металлургiйним комбiнатам України) з 
вмiстом залiза 56-60 %. 
Основними клiєнтами та покупцями є: ПАТ «Пiвденний ГЗК» (м. Кривий Рiг), ПАТ «Днiпровський МК iм. Дзержинського» (м. 
Днiпропетровськ), ПАТ «Марiупольський МК iм. Iллiча» (м. Марiуполь), ПАТ «Алчевський МК» (м. Алчевськ), ПАТ «Єнакiївский МЗ» (м. 
Єнакiєво) та меткомбiнати Польщi, Угорщини, Словенiї, Туреччини, Китаю. 
Основнi ризики в дiяльностi ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є специфiчнiсть товару, який є чистим придатком як сировина для дiяльностi 
тiльки металургiйних комбiнатiв i як слiд не стабiльнiсть цiн та також попит на ринку залiзорудної продукцiї. Загалом серед основних 
чинникiв, визначаючих зараз ризики на вiтчизняному та зовнiшньому ринках залiзорудної сировини, можна вказати невизначенiсть 
майбутнього свiтової економiки, що призводить до дорожчання кредитних ресурсiв та вiдповiдно до зниження активностi в галузi 
будiвництва та машинобудування.
На теперiшнiй час в Українi спостерiгається високе падiння промисловостi в гiрничо-металургiйному комплексу пов’язаного з становищем 
на сходi країни.
Основними конкурентами виробниками залiзорудної продукцiї на Українi є: ПАТ «Криворiзький залiзорудний комбiнат», ЗАТ «Запорiзький 
залiзорудний комбiнат», ПАТ «Iнгулецький ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Пiвнiчний ГЗК».
Рiвень конкуренцiї на ринках збуту залiзорудної сировини, виробництва ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» оцiнюється як стабiльно помiрним, в 
зв’язку з тим, що споживання та виробництво залiзорудної сировини є мало динамiчним з точки зору виникнення нових суб’єктiв як з боку 
виробникiв так i з боку споживачiв i є орiєнтованим на довгостроковi стосунки.
Для пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» постiйно вживаються заходи для зниження 
собiвартостi продукцiї, такi як скорочення енергоспоживання, впровадження бiльш ефективних технологiй та бiльш продуктивного 
обладнання, скорочення транспортних витрат. все це в комплексi з заходами контролю якостi продукцiї дозволяє ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» мати досить високий конкурентоспроможний вигляд.
До заходiв державної пiдтримки гiрничо-металургiйного комплексу стало б наступнi державнi заходи: здешевлення кредитних ресурсiв в 
галузi будiвництва та машинобудування, здешевлення тарифiв на енергоносiї та здешевлення залiзно- дорожнього тарифу на перевезення.

В продовж останнiх 5 рокiв Товариство здiйснювало придбання основних фондiв (активiв) у зв'язку з введенням в дiю виробничих 
потужностей в замiн вибуваючих, а саме: придбано у 2011 роцi- 70935 тис.грн., 2012 роцi -184690 тис.грн.,2013 роцi - 91699 тис.грн.,2014 
роцi 116936 тис.грн. 2015 роцi - 201159 тис.грн
Iнвестицiйнi проекти за 2015 р.
1) "Автономний шахтний потiк переробки магнетитових руд ш. iм. Фрунзе ПАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ". Дозволить впровадити 
виробництво нового виду продукцiї (руди Доменної) у обсязi – 206 т.т. на рiк. – 46 587 тис. грн.
2) "Збiльшення потужностi технологiчного комплексу обладнання СМС шати Ювiлейна ПАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ". Дозволить 
виробляти на шахтi Ювiлейна руду тiльки якостi Fe – 60%. 7 634 тис. грн. Проект закiнчено у першому кварталу 2016 року. 
3) "Впровадження вiдкатки за допомогою дизелевозiв в умовах ш. Ювiлейна ПАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ". Дозволить знизити кiлькiсть 
нещасних випадкiв вiд ураження електричним струмом за допомогою зниження протяжностi контактної мережi. 38 140 тис. грн. Проект 
призупинено у 2015 роцi. 
4) "Механiзацiя проходки пiдняттєвих ПАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ". Дозволить знизити кiлькiсть нещасних випадкiв при проходцi 
пiдняттєвих за рахунок використання прохiдницьких комбайнiв. Проект закiнчено у 2015 роцi. 20 854 тис. грн

Правочини ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за звiтний перiод, а саме:
- 20.01.2015 з ПАТ «Євраз Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського», щодо надання безпроцентної фiнансової допомоги на 
суму 4 500 000 000,00 грн ;
- 03.04.2015 з ПАТ «Євраз Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського», поставка металобрухту на суму 1 531 790,87 грн
- 26.01.2015 з ПАТ «ТД Євраз Україна», поставка руди залiзної агломерацiйної на суму 2 690 504 358,40 грн ;
19.12.2014 з East Metals AG, щодо реалiзацiї металопродукцiї на суму 49 749 120,00 дол США;
-23.03.2015 з ТОВ "Торгова компанiя "ЄвразХолдинг", надання експедиторських послуг;
- 20.03.2015 з ЄВРАЗ ЗСМК, поставка руди залiзної агломерацiйної на суму 128 478 000,00 руб РФ;
- 05.11.2015 з ЄВРАЗ ЗСМК, поставка металопрокатуна суму 2 620 620 руб РФ. Цiни визначаються за домовленiстю сторiн виходячи з 
ринкової вартостi.
- 04.08.2015 з ТОВ ПАЛМРОЗ Б.В.,укладений правочин на суму 94,50 грн. вiдповiдно до умов якого, Продавець зобов’язується передати у 
власнiсть Покупця, а Покупець прийняти та оплатити зазначенi у цьому Договорi акцiї. Цiна правочину визначалась за домовленiстю сторiн 
виходячи з ринкової вартостi акцiй Товариства визначеної суб’єктом оцiночної дiяльностi.

Капiтальнi iнвестицiї, всього – 110952 тис. грн. без ПДВ. Виконано БМР на суму 76672 тис. грн. без ПДВ. Наявнiсть основних засобiв 
станом на 01.01.2015 року становила 3234080 тис.грн. Надiйшло основних засобiв у звiтному роцi –201159 тис.грн, у т.ч. придбано машин та 
обладнання на суму 50846 тис. грн. без ПДВ. Вибуло основних засобiв на 84617 тис.грн. у тому числi лiквiдовано з причин фiзичного зносу 
84592 тис.грн. Вартiсть основних засобiв по первиннiй вартостi на кiнець звiтного року становила 3355650 тис.грн. Залишкова вартiсть 
основних засобiв на 31.12.2015 року становить 1065225 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення основних фондiв по пiдприємству 5,9 % ( 201159: 
3355650)х 100). Основнi засоби Товариства знаходяться на промисловому майданчику ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Введення основних 
засобiв з монтажу склало 88463 тис.грн. Були введенi: скiповий двiр шахти iм.Фрунзе гор.1135 м., головний квершлаг гор.1135 
м.ш.iм.Фрунзе, Повiтропостачання та водопостачання гор.1135 ш.iм.Фрунзе, силова та освiтлювальна мережа гор.1135 м.ш.iм.Фрунзе, 
магнитнi сепаратори БС/120/200-11.13.158 на ш.Ювiлейна , радiостанцiї носимi "Весна НШ-3М" , електрокотли АПВЕ.К.СТ 300кВт. та iнше 
обладнання.
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На дiяльнiсть пiдприємства найбiльший вплив надає невизначенiсть та змiни дiючих законодавчих актiв, висока залежнiсть вiд органiзацiй, 
виконуючих послуги залiзничних перевезень, постiйна змiна тарифiв по перевезенню руди залiзничним транспортом, нестабiльна 
кон'юнктура свiтового ринку, економiчна та фiнансова криза.

Дiяльнiсть товариства здiйснювалась згiдно дiючого законодавства України. Проте В 2015 роцi в бухгалтерському облiку вiдображенi 
штрафи та компенсацiї за порушення дiючого законодавства на суму 461 тис. грн.

Фiнансування дiяльностi ПАТ «Євраз Суха Балка» здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв, якi зменшилися у 2015 р. на 807 982 
тис.грн. за рахунок зниження прибутковостi дiяльностi пiдприємства та збiльшення необоротних активiв, але є достатнiми для фiнансування 
поточних потреб ПАТ «Євраз Суха Балка»
Позитивним є наявнiсть на пiдприємствi суми власних обiгових коштiв у додатному розмiрi, хоча динамiка вказує на зменшення можливостi 
ПАТ «Євраз Суха Балка» фiнансувати оборотнi активи за рахунок своїх фiнансових ресурсiв.
Основнi показники фiнансового стану пiдприємства:
- коефiцiєнт покриття – 1,68, що свiдчить про достатнiй рiвень можливостi пiдприємства забезпечити свої короткостроковi зобов’язання за 
рахунок легко реалiзованої частини активiв – оборотних коштiв;
- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 1,35 характеризує високу можливiсть пiдприємства негайно погасити короткострокову заборгованiсть;
- коефiцiєнт забезпечення власними обiговими коштами становить 0,29, що вказує на дещо низький рiвень забезпеченостi пiдприємства 
власними джерелами формування оборотних активiв, але наявнiсть заборгованостi компанiй групи-поточнi фiнансовi iнвестицiї дає змогу 
оперативно залучити обiговi кошти для потреб пiдприємства.

В 2015 роцi договори (контракти), якi були укладенi мiж ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" та iншими юридичними особами, виконанi в 
зазначений термiн згiдно з умовами договорiв (контрактiв).

Основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2016 роцi спрямованi на збереження та розвиток позицiй пiдприємства на внутрiшньому i 
зовнiшньому ринках залiзорудної сировини. 
З метою забезпечення стабiльної роботи пiдприємства в 2016 роцi необхiдно: 
1. Видобути 3628 тис. т сирої руди, з якої виробити 3018 тис. тонн товарної руди з вмiстом
залiза 58,29%;
2. Забезпечити фронт розвитку гiрничих робiт пiд запланованi обсяги видобутку сирої руди шахти «Ювiлейна» - 2320 тис. т i шахти iм. 
Фрунзе - 1308 тис. т для чого необхiдно:
- здiйснити проходку виробок (пiдготовчих, нарiзних i розвiдувальних) в обсязi 31 тисячi 891 метрiв погонних; 
- виконати буровi роботи в обсязi 298,26 тисяч метрiв погонних глибоких свердловин (експлуатацiйних, розвiдувальних, кернових).
3. Забезпечити введення в експлуатацiю блокiв високоякiсних карбонат-магнетитових руд покладу «Дружба» на горизонтi 1135 м ш. iм. 
Фрунзе.
4. Закiнчити реалiзувати iнвестпроект «Автономний шахтний потiк переробки магнетитових руд на ш. iм. Фрунзе» для одержання нового 
виду товарної продукцiї кускової руди, що використовується в доменному процесi на замiну агломерату.
5. Закiнчити реалiзацiю iнвестпроекту «Збiльшення потужностей технологiчного комплексу СМС ДСФ ш. «Ювiлейна» для пiдвищення 
обсягiв реалiзацiї товарної руди з якiстю Fe=60%.
6. Реалiзувати заходи по пiдвищенню ефективностi виробництва i зниженню витрат. Основнi з них:
- впровадження АСТОЕ по основним споживачам;
- максимальне повторне використання матерiалiв.
- розширення зони використання полегшених видiв крiплення.
З урахуванням необхiдностi забезпечення шахт розкритими i пiдготовленими до виїмки запасами згiдно зi встановленими нормативами, а 
також для збереження перспективи стабiльної роботи пiдприємства в найближчому майбутньому, в 2016 роцi необхiдно виконати гiрничо-
капiтальнi роботи в обсязi 44 100 метрiв кубiчних гiрничої маси, в тому числi: 
• гiрничокапiтальних 5700 метрiв кубiчних; 
• гiрничопiдготовчих - 38400 метрiв кубiчних. 
З метою створення умов для виконання запланованих на 2016 рiк показникiв розробленi органiзацiйно-технiчнi заходи, основними з яких є: 
• перестилання рейкового шляху в обсязi 3000 метрiв на шахтi iм. Фрунзе i 2000 метрiв на шахтi «Ювiлейна»;
• встановлення люкiв АШЛ в кiлькостi 18 штук на шахтi iм. Фрунзе i 48 штук на шахтi «Ювiлейна»; 
• замiна провiдникiв в обсязi 180 шт. на ш «Ювiлейна», 71 шт. на ш iм. Фрунзе та балок в обсязi 93 шт. в стволах шахт. 
Виконання запланованих показникiв i заходiв має забезпечити здачу в експлуатацiю 26 видобувних блокiв замiсть тих, що вибувають. 
У зв'язку iз значним зносом основних виробничих фондiв (понад 72%) на пiдприємствi була розроблена «Програма технiчного 
переоснащення та розвитку виробництва ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», реалiзацiя якої продовжиться в 2016 роцi. 
Згiдно з цiєю програмою планується придбати: 
• скреперних лебiдок 55ЛС-2С, 30ЛС-2С на суму 2,2 млн. грн;. 
• трансформатор сухий RESIBLOC 2000 кВА 6000/566Б на суму 1,0 млн. грн;
• бурових верстатiв НКР-100 МА та БП-100Н на суму 2,55 млн. грн;
• вагонiв ВГ- 4,5 на суму 3,88 млн. грн;
• електровозiв К- 14 на суму 4,14 млн. грн;
• дозувальник Sennebogen 825 – 6,15 млн. грн. 
Бюджет фiнансування за цiєю програмою заплановано в обсязi 24 мiльйонiв 005 тисячi гривень. 
З метою фiнансового забезпечення зазначених програм Товариство в 2016 роцi буде здiйснювати фiнансову полiтику максимiзацiї прибутку 
i обiгових грошових коштiв. Для цього в Товариствi заплановано низку заходiв, основними з яких є: 
• зниження витрат за усiма напрямами дiяльностi Товариства; 
• пошук нових споживачiв залiзорудної сировини; 
• гнучка полiтика цiноутворення. 
Особливу увагу буде придiлятися пiдвищенню продуктивностi та правильної органiзацiї працi. 
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В 2015 роцi в ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» виконано 4 науково-дослiднi роботи:
1. Розробка нової редакцiї «Зазначення щодо безпечного ведення гiрничих робiт на схильних до гiрських ударiв родовищ та об’єктах 
будiвництва пiдземних споруд Кривбасу» - 48,00 тис. грн.
2. Створення та впровадження спецiалiзованих ГIС безперервного монiторингу стану масиву порiд в межах вiдводу дiючих та закритих 
гiрничодобувних пiдприємств Кривбасу («ГIС-Кривбас») ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» ш. iм. Фрунзе, I етап 2015 р. – 179,00 тис. грн.
3. Науковий супровiд дослiдно-промислових дослiджень впливу мiнерального складу карбонат-магнетитової руди на її металургiйну 
цiннiсть – 80,00 тис. грн.
4. Розробка документiв по супроводу проектiв з охорони працi i пожарнiй безпецi – 71,909 тис. грн.
Загальнi витрати склали 378,909 тис. грн.

Судовi справи вiдсутнi.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (тис. грн.)
Найменування показника перiод
Звiтний 2015 Попереднiй 2014
Усього активiв 7 525 218 5 236 692
Основнi засоби 1 065 291 998 090
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 22 22
Запаси 82 818 185 328
Сумарна дебiторська заборгованiсть 1 692 599 2 857 311
Грошовi кошти та їх еквiваленти 65 507 6 828
Нерозподiлений прибуток 3 179 079 3 711 872
Власний капiтал 3 231 415 3 764 208
Статутний капiтал 41 869 41 869
Довгостроковi зобов'язання 542 821 379 206
Поточнi зобов'язання 3 750 982 1 093 278
Чистий прибуток (збиток) -504 761 892 266
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 837 387 427 827 387 484
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (штук) 315 105
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду 0,0945 0,0315
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 3 718 4 086

Стр. 24 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних 

засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого 
призначення:

954977 1024587 94 94 955071 1024681

будівлі та 
споруди

637353 626315 71 71 637424 626386

машини та 
обладнання

281842 263393 23 23 281865 263416

транспортні 
засоби

38854 36803 0 0 38854 36803

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші -3072 98076 0 0 -3072 98076

2. 
Невиробничого 
призначення:

43013 40638 0 0 43013 40638

будівлі та 
споруди

42608 40354 0 0 42608 40354

машини та 
обладнання

163 174 0 0 163 174

транспортні 
засоби

237 108 0 0 237 108

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна 
нерухомість

0 0 0 0 0 0

інші 5 2 0 0 5 2

Усього 997990 1065225 94 94 998084 1065319

Опис Первiсна вартiсть на початок року склала : будiвель та споруд 1588107 тис.грн., знос 908146 тис.грн., ; машин та обладнання – 1567529 тис.грн., знос 
1285524 тис.грн; транспорту -74397 тис.грн., знос 35306 тис.грн.,. На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв складає :будiвель та споруд 
1593907 тис.грн.,знос 927328 тис.грн., ; машин та обладнання 1572563 тис.грн., знос 1308996 грн., ; транспорту 83388 тис.грн., знос 46477 тис.грн., 
iнших ОЗ 105792 тис.грн. (у т. ч. гiрничi активи 98875 тис. грн.), знос 7712 тис.грн. (у т. ч. гiрничi активи 2110 тис. грн.), . Строки корисного 
використання для нарахування амортизацiї застосовуються : для будiвель i споруд- вiд 12 до 600 мiс.; для машин та обладнання – вiд 12 до 600 мiс., 
для транспорту – вiд 34 до 234 мiс., для iнших ОЗ –вiд 12 до 300 мiс. Надiйшло основних засобiв за рiк – 104394 тис.грн.,вибуло – 84617 
тис.грн.первiсної вартостi, 355тис.грн.залишкової вартостi. Змiни в резервi на рекультивацiю 96765 тис. грн.. Амортизацiї основних засобiв 
нараховано за рiк 138597 тис.грн. Обмеження на використання майна пiдприємства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування 
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн) 

3231415 3764208

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

41869.000 41869.000

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн) 

41869.000 41869.000

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та 
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення 
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3 231 415 тис.грн. ) бiльше статутного капiталу(41 869 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 
Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата 

виникнення
Непогашена частина боргу 

(тис. грн.)
Відсоток за користування коштами 

(відсоток річних)
Дата 

погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

X 0 X X
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за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним 
видом):

Податкові зобов'язання X 130841 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 3620141 X X

Усього зобов'язань X 3750982 X X

Опис: У 2015 роцi емiтент кредитами банку не користувався. Фiнансової допомоги не отримував. 
Зобов’язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». 
Податковi зобов’язання складаються :
- податок на прибуток - 35610 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами - 30321 тис. грн.;
- ПДВ - 3267 тис. грн.;
- податок з доходу фiзичних осiб - 2083 тис. грн.;
- iншi податки – 449 тис. грн.
- податковий кредит - 59111 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основний вид 

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.)

у грошовій 
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї 
виробленої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.)

у грошовій 
формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 товарна руда 2 810 1756285 99.95 2 981 1804519 99.96

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 Заробiтна плата робiтникiв 5.3

2 Ж/Д тариф 5.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення 
події

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

Вид інформації

1 2 3

31.03.2015 01.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

09.04.2015 10.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.04.2015 14.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.06.2015 17.06.2015
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій

12.08.2015 13.08.2015
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
“Аудиторська компанiя “Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТIР ЛТД”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32593975

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03179, м. Київ, вул. Ушакова, будинок 14, квартира 130 

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

№ 3388 26.05.2004

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**

д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ „Аудиторська компанiя „Ю Ейч Уай 
Простiр ЛТД”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32593975

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112 м.Київ, вул. Терещенкiвська , б.1

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

№ 3388 26.05.2004

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**

30.01.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Користувачам консолiдованої фiнансової звiтностi
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Ми, незалежна аудиторська фiрма ТОВ „Аудиторська компанiя „Ю Ейч Уай Простiр ЛТД” (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 
3388, дiйсне до 30.01.2019 року), згiдно з договором № 18/1-2015-А вiд 17.08.2015 р. провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» (далi – Компанiя), що додається, яка включає консолiдований звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2015 р., консолiдований звiт про сукупний дохiд, 
консолiдований звiт про рух грошових коштiв, консолiдований звiт про власний капiтал та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2015 року. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України 
“Про аудиторську дiяльнiсть” вiд 22 квiтня 1993 року № 3125 та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить 
вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» станом на 31 грудня 
2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Директор ТОВ „АК „Ю Ейч Уай Простiр ЛТД” Сафiнський В.Л.

25.03.2016 року

м. Київ, Україна

1.Iнформацiя про Пiдприємство
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є одним з найбiльших пiдприємств по видобутку залiзної руди на територiї Украйни. Основним видом дiяльностi Товариства є добування 
залiзних руд.
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» засноване вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.93 р. №210/93, наказу 
Мiнiстерства економiки України вiд 16.05.04 р. №47, наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 31.05.04 р. №168 та наказу Комiтету економiки виконкому 
Днiпропетровської обласної ради вiд 27.12.94 р. №101 шляхом перетворення державного рудника «Суха Балка» у вiдкрите акцiонерне товариство.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 22 вiд 28.03.2011 р.) та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, 
Вiдкрите акцiонерне товариство "СУХА БАЛКА" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2015 рiк становила 3718 особи.
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» i її структурнi пiдроздiли розташованi: Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Конституцiйна, 5. 
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Основними видами дiяльностi Групи є видобуток руди, будiвництво, торгiвля.
Структура Групи на 31 грудня 2015 та 2014 рр. та 1 сiчня 2014 р. виглядала наступним чином:
Найменування компанiї Країна реєстрацiї Основна дiяльнiсть Ефективна частка володiння
31.12.2015 31.12.2014 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Україна видобуток руди материнська компанiя материнська компанiя
ТОВ «КРИВОРIЖШАХТОБУД» Україна будiвництво Х злиття
ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» Україна торгiвля 100% 100%
Станом на 31.12.2015 року Компанiя ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є материнською по вiдношенню до ТОВ «ТД Євраз Україна». Станом на 31 грудня 2015 року доля 
володiння в активах та зобов’язаннях ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» становить 100%.
2.Основа пiдготовки звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2015 року пiдготовлена вiдповiдно методу iсторичної вартостi, за винятком випадкiв, розкритих в облiковiй 
полiтицi далi. 
Менеджмент Групи пiдготував консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч (UAH `000), крiм випадкiв, де вказано iнше.
3.Основа для консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх компанiй станом на 31.12.2015 р. та на 31.12.2014 р. 
Дочiрнi компанii повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що представляє собою дату одержання контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують 
консолiдуватись до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на 
основi послiдовного використання Облiкової полiтики для всiх компанiй Группи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки i збитки, що 
виникли в результатi операцiй всереденi Групи, повнiстю виключенi.
4.Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення 
Судження
Пiдготовка Консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, 
якi впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак 
невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової 
вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики Групи керiвництво використовувало такi судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у Консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi:
Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує 
розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих обласних i центральних органiв 
державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Група 
дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний 
ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Зобов'язання з виплат працiвникам
Група розраховує пенсiйнi зобов'язання перед працiвниками використовуючи метод нарахування прогнозних одиниць. Керiвництво використовує актуарнi припущення 
для розрахунку заборгованостi за зобов'язаннями по пенсiйним програмах Групи на кожну балансову дату. Це вимагає вiд керiвництва Групи здiйснення оцiнок 
грошових потокiв очiкуваних в майбутньому за програмами та вибору належної ставки дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв 
(Примiтка 20).
Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату. Для визначення вiдповiдної ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi вiдсотковi ставки по 
державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних таблицях смертностi по Українi.
Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому досвiдi.
Резерв 
Група регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Група 
використовує судження, якi ґрунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу у випадку, коли 
контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на 
iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 
Група створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним частинам. Крiм того, деяка частина готової продукцiї Групи вiдображена в балансi за чистою 
вартiстю реалiзацiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрної iнформацiї, доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i 
витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду.
Судовi розгляди
4. Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення (продовження)
Група застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або 
незадоволеними претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого 
регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або претензiї, пред'явлених 
Групi, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу 
невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення 
пiдлягають уточненню в мiру надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок 
може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на можливе зменшення корисностi.
Ознаки, якi Група вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве 
зменшення ринкової вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi 
змiни у використаннi активiв або стратегiї Групи (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi негативнi 
промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники.
Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ґрунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень 
щодо подальших ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi припущення використовуються при розрахунку вартостi 
використання активу та включають прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки.
Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки, також вимагає використання оцiнок керiвництва. Методики, що застосовуються 
для визначення цiнностi використання активiв, включають використання методiв дисконтованих грошових потокiв, якi оцiнюють майбутнi грошовi потоки кожної 
генеруючої одиницi. При цьому Група визначає вiдповiдну ставку дисконтування для розрахунку поточної вартостi грошових потокiв. Використання оцiночних даних i 
припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення
5.Основнi принципи облiкової полiтики
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
Iнвестицiї Групи в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйоване пiдприємство - це пiдприємство, на яке Група має iстотний вплив. 
За методом участi в капiталi, iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображаються в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю з урахуванням змiн 
частки Групи в чистих активах асоцiйованого пiдприємства, що вiдбулися пiсля первинного визнання. Гудвiл, що вiдноситься до асоцiйованого пiдприємства, 
включається у його балансову вартiсть та не амортизується i окремо не тестується на зменшення корисностi.
У консолiдованому звiтi про сукупнi доходи вiдображається частка результатiв дiяльностi асоцiйованого пiдприємства. При змiнах, що вiдображеннi безпосередньо в 
капiталi асоцiйованого пiдприємства, Група визнає частку, що належить їй у будь-яких змiнах та розкриває це, якщо доречно, у консолiдованому звiтi про змiни в 
капiталi. Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж членами Групи та асоцiйованим пiдприємством елiмiнуються пропорцiйно частцi у 
асоцiйованому пiдприємствi.
Частка прибутку або збитку асоцiйованого пiдприємства вiдображається окремим рядком доходу у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. Вона являє собою 
прибуток, що належить власникам асоцiйованого пiдприємства та є прибутком пiсля сплати податкiв та меншостi неконтрольної частки 
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
участi дочiрнiх пiдприємств асоцiйованого пiдприємства. Консолiдована фiнансова звiтнiсть асоцiйованого пiдприємства пiдготовлена за той самий перiод, що й 
звiтнiсть материнської компанiї. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у вiдповiднiсть облiкових полiтик з облiковою полiтикою Групи.
Пiсля застосування методу участi в капiталi, Група визначає чи iснує необхiднiсть додаткового зменшення вартостi iнвестицiї внаслiдок втрати вартостi. На кожну 
балансову дату Група визначає чи iснують будь-якi об'єктивнi ознаки зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство. Якщо зменшення вартостi iнвестицiї в 
асоцiйоване пiдприємство було виявлене, Група розраховує суму зменшення вартостi як рiзницю мiж вiдновлювальною вартiстю та балансовою вартiстю яка 
признається у звiтi про сукупнi доходи.
У випадку втрати iстотного впливу на асоцiйовану компанiю Група оцiнює i визнає iнвестицiю, що залишилась, за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою 
вартiстю асоцiйованої компанiї на момент втрати iстотного впливу i справедливою вартiстю iнвестицiї, що залишилась, i надходженнями вiд вибуття визнається у 
складi прибутку або збитку.
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Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою та валютою презентацiї Групи. Операцiї в iноземних валютах 
перераховуються в функцiональну валюту по курсу Нацiонального Банку України на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в 
iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу Нацiонального Банку України на балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi 
прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу Нацiонального Банку України на дату їх первiсного 
визнання.
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Групою оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за 
справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз продажу. Група аналiзує договори, що укладаються 
нею, якi передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Група дiйшла висновку, 
що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, 
переходять до покупця, зазвичай, при доставцi товарiв.
Вiдсотковий дохiд
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i вiдсотковими фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, 
вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження 
грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi 
фiнансового активу або зобов'язання. Вiдсотковий дохiд включається до складу фiнансового 
доходу у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Податки
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу 
або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
• Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, 
вiдображеної у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i валових витрат, 
вiдображених компанiями в їх податкових декларацiях. В 2015 роцi i 2014 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18%. Поточнi податковi зобов'язання 
та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв 
i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях. 
На кожну балансову дату Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi 
одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому 
вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в консолiдованому звiтi про сукупнi доходи, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений 
податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi 
активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного 
податкового органу.
Пенсiйнi та iншi виплати персоналу
Державна пенсiйна програма
Група сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати 
працi. У консолiдованому звiтi про сукупнi доходи витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й вiдповiдна сума заробiтної плати.
Програма Пiдприємства з виплат персоналу
1. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам Групи, якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України.
2. Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору.
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами визначаються в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за методом 
нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. Актуарнi прибутки та збитки пов’язанi з вiдшкодуванням в 
пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам Групи, якi 
працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України визнаються у складi iншого сукупного доходу, а разову виплату працiвникам, що виходять на 
пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору в консолiдованому звiтi про фiнансовий результат.
Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних планах нараховується прямолiнiйним методом протягом перiоду до моменту, коли цi суми належать до 
виплати. Якщо вартiсть ранiше наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi зобов'язання, то вiдповiдно вона нараховується одразу 
в повнiй сумi.
Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з 
використанням ставки дисконтування, розрахованої на основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як пояснюється у Примiтцi 20 за вирахуванням ще не визнаної 
вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання, та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю; позики та дебiторська заборгованiсть; 
iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджуваннi. Група 
визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за 
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на 
вiдповiдному ринку, вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб: 
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. 
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за 
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також 
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. 
Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи у складi витрат iз iнших операцiйних витрат.
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або компанiї фiнансових активiв. Фiнансовий актив або компанiя 
фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля 
первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або компанiєю 
фiнансових 
активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або компанiя боржникiв зазнають iстотних фiнансових 
труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що 
з ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на 
наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або 
економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення 
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iндивiдуально значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Група визначає, що об'єктивнi ознаки 
знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до компанiї фiнансових активiв з 
аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет 
знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних 
майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових 
потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для 
оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку процента.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. Нарахування 
процентного доходу за зниженою балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з 
метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення 
було реалiзоване або передане Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, 
що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо 
попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у консолiдованому звiтi про 
сукупнi доходи.

5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Група класифiкує свої фiнансовi 
зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку позик i кредитiв на витрати безпосередньо пов'язанi з їх отриманням 
згiдно угоди.
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 
методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку погашення оцiнюється за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i 
витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування 
амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної 
процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного 
зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в 
їх балансовiй вартостi визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Згортання фiнансових iнструментiв
Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести 
згортання визнаних сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань 
або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат за угодою.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик 
оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання 
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поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 
Основнi засоби
Група вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин обладнання при дотриманнi необхiдних умов визнання 
активiв.
На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних засобiв. За наявностi зазначених ознак керiвництво Групи виробляє оцiнку 
суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi 
використання активу. При цьому балансова вартiсть активiв зменшується до величини суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi витрат (збитку 
вiд знецiнення) у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. Збиток вiд знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в 
оцiночних показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. 
Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою 
вартiстю) включаються до консолiдованого звiту про сукупнi доходи за рiк, у якому актив був знятий з облiку.
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним методом протягом передбачуваного строку корисного використання 
активiв. Строки корисного використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за станом на кожну звiтну дату.
У таблицi нижче наведенi термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв.
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Будiвлi та споруди вiд 1 до 45 12
Машини i обладнання вiд 1 до 50 4
Транспортнi засоби вiд 2 до 14 3
Iншi основнi засоби вiд 1 до 18 3
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом 2015 року проводились пiдприємством вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби», на пiдставi «Iнструкцiї 
по порядку ведення облiку необоротних активiв», та облiкової полiтики.
Група приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з термiном служби бiльше 1 року (у тому числi об'єкти, що знаходяться на державнiй реєстрацiї) 
• з сiчня по серпень 2015 року вартiстю бiльше 2500 грн.;
• з вересня по грудень 2015 року вартiстю бiльше 6000 гривень,
використовуванi у виробничiй, торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей адмiнiстративного управлiння. Об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, що знаходяться в 
невиробничих пiдроздiлах) облiковуються за нульовою вартiстю до моменту перемiщення у виробничий пiдроздiл або повного вибуття об'єкту. 
Група нараховує амортизацiю окремо по кожному iстотному компоненту об'єкта основних засобiв. Витрати на утримання об'єктiв основних засобiв вiдносяться на 
витрати в момент їх виникнення. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються.
Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi 
витрати. Незавершене будiвництво 
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не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде добудований та введений в експлуатацiю.
Оренда
Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При 
цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить право використання активу в результатi 
даної операцiї.
Для операцiй оренди якi виникли до 1 сiчня 2005 року згiдно з тлумаченням КТМФЗ 4 датою виникнення вiдносин оренди вважається 1 сiчня 2005 року.
Група в якостi орендаря
Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Групи переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку 
строку дiї оренди у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв.
Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки процента на 
непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки 
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до використання вiдповiдно до намiрiв Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на 
витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, понесенi компанiєю у зв'язку з 
позичанням коштiв.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи 
вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним 
методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Згiдно з 
облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять:
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Комп'ютернi програми вiд 1 до 9 4
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 1 1
Лiцензiї вiд 2 до 4 4
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2015 року здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до норм МСБО 38 
«Нематерiальнi активи», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв» та облiкової полiтики. Iншi об'єкти (лiцензiї, патенти, невинятковi 
права користування комп'ютерними програмами з термiном служби 
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не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами, враховуються у дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i списуються до складу 
витрат рiвномiрно впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного забезпечення. 
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для сировини, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв – по середньозваженiй 
собiвартостi, допомiжнi матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та покупних напiвфабрикатiв за методом по середньозваженiй 
собiвартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, 
пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Станом на кожну балансову дату Група визначає ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне 
тестування активу на зменшення корисностi, Група виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 
визначається як бiльша з наступних величин: справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, та вартостi 
використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, 
в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або компанiями активiв.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного 
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну 
ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовується 
вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 
зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи за винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких 
визнавалась в складi iншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого сукупного доходу в межах суми 
попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату Група визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо 
така ознака є, то розраховується вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються 
тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання збитку вiд 
зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову 
вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке 
вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому випадку 
вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
Передплати виданi
Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за 
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вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що 
Група не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та 
вартiстю, що може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд та збитки в складi iнших операцiйних 
витрат.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, 
готiвки в касi.
Резерви
Резерв визнається тодi, коли Група має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення 
зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Якщо Група очiкує, що 
забезпечення повнiстю або частково буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але лише тодi, 
коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 
вирахуванням вiдшкодування.
У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз 
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним 
зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Потенцiйнi активи та зобов'язання
Потенцiйнi активи не вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi у випадку, коли 
приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у 
примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути 
визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 
маловiрогiдною.
6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в 
облiковiй полiтицi та iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ(IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти”
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустив фiнальну версiю стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, 
що починаються 1 сiчня 2018 року. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдсроченi рахунки тарифного регулювання»
У сiчнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкував стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдсроченi рахунки тарифного 
6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу (продовження)
регулювання» у якому встановлюється порядок облiку залишкiв на вiдсроченних рахунках тарифного регулювання.
МСФЗ (IFRS) 14 дiє вiдносно першої рiчної звiтностi компанiї в вiдповiдностi з МСФЗ за перiоди якi починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами iз замовниками»
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкував новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами iз замовниками», який замiнить стандарти МСБО (IAS) 18 
«Виручка» та МСБО (IAS) 11 «Договори пiдряду». Принципи МСФЗ 15 забезпечують бiльш структурований похiд до оцiнки i визнання виручки.
Стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову 
дату застосування.
Поправки до стандарту МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть»
У травнi 2014 року Рада з МСФО внесла змiни в стандарт МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть", в яких представленi iнструкцiї по облiку придбання долi 
участi в спiльних операцiях, якщо операцiї складають окремий бiзнес. У поправках висвiтлено, як учасник спiльної операцiї повинен вiдображати в облiку придбання 
долi участi в спiльних операцiях, коли дiяльнiсть спiльної операцiї є окремим бiзнесом.
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу 
на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
«Методи нарахування амортизацiї» (поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» и МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»).
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Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартiв МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", вказавши допустимi методи нарахування 
амортизацiї. У поправках позначена позицiя Ради з МСФЗ вiдносно використання методiв амортизацiї, заснованих на виручцi. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
«Плодоноснi рослини» (поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство»).
У червнi 2014 року Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартiв МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство". У поправках вiдображенi 
змiни порядку облiку плодоносних рослин - виноградних посадок, яблуневих садiв i тому подiбне.
Змiни до стандартiв набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2016 року або пiсля цiєї дати. Передбачається, що данi поправки не зроблять вплив на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»
У серпнi 2014 року 2014 года Раза з МСФЗ опублiкувала поправки, внесенi в стандарт МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Цi змiни дозволять органiзацiям 
застосовувати метод пайової участi ("equity method") для облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi i асоцiйованi пiдприємства в окремiй 
6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу (продовження)
звiтностi. Змiни до стандарту набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.
Компанiя не робила iнвестицiї в дочiрнi, спiльнi i асоцiйованi пiдприємства в поточному перiодi. Проте данi поправки будуть взятi до уваги при майбутнiх iнвестицiях. 
Поправки к МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в операцiях мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСБО (IAS) 28 в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй 
органiзацiї або спiльному пiдприємству. 
Данi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу 
на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Щорiчнi удосконалення МСФО. Перiод 2012-2014.
Змiни до стандартiв набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. 
Передбачається, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
7. Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2015, 2014 рокiв нематерiальнi активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть: 
Комп'ютернi програми 5 835 3 029
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 815 805
Всього 6 650 3 834
Накопичена амортизацiя та знецiнення: 
Комп'ютернi програми (1 335) (1 323)
Iншi НМА, вкл. аванси виданi (529) (400)
(1 864) (1 723)
Всього 4 786 2 111
Нижче приведена розшифровка руху нематерiальних активiв за 2015 та 2014 роки, тис.грн.:
Комп'ютернi програми Iншi НМА, вкл. аванси виданi Всього
Станом на 31.12.2014 року, вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї 1 706 405 2 111
Надходження 3 223 14 3 237
Вибуття, NBV ( Ф.2.) 
Амортизацiйнi вiдрахування (429) (133) (562)
Перекласифiкацiя активiв 
Станом на 31.12.2015 року, вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї 4 500 286 4 786
8. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв основнi засоби включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть: 
Будiвлi та споруди 1 593 907 1 588 107
Машини та устаткування 1 572 569 1 567 535
Транспорт та транспортнi засоби 83 743 74 752
Гiрничоруднi активи 98 876 (2 917)
Iншi ОС 6 933 6 974
Незавершене будiвництво 259 440 263 966
3 615 468 3 498 417
Накопичена амортизацiя та знецiнення: 
Будiвлi та споруди (927 238) (908 146)
Машини та устаткування (1 308 997) (1 285 524)
Транспорт та транспортнi засоби (46 783) (35 573)
Гiрничоруднi активи (2 111) (2 111)
Iншi ОС (5 608) (5 007)
Незавершене будiвництво -
(2 290 737) (2 236 361)
Всього: 1 324 731 1 262 056
Нижче приведена розшифровка руху основних засобiв за 2014 та 2015роки, тис.грн.:
Будiвлi та споруди Машини та устаткування Транспорт та транспортнi засоби Гiрничi активи Iншi ОС Незавершене будiвництво Всього
Станом на 01.01.2014р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 708 538 284 727 41 791 6 150 1 799 209 893 1 252 898
Перекласифiкацiя активiв - (1 930) - - 1 930 - -
Надходження - - 
- - 167 534 167 534
Введення в експлуатацiю 33 579 69 057 9 706 - 926 (113 268) -
Вибуття - (130) (13) - (1 668) (2) (1 813)
Амортизацiйнi вiдрахування (58 189) (66 390) (12 097) (270) (1 018) - (137 964)
Збиток вiд знецiнення, що списується в звiтi про сукупнi прибутки (3 967) (3 323) (208) - (2) (191) (7691)
Змiни в резервi на рекультивацiю
- - - (10 908) - - (10 908)
Будiвлi та споруди Машини та устаткування Транспорт та транспортнi засоби Гiрничi активи Iншi ОС Незавершене будiвництво Всього
Станом на 31.12.2014р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 679 961 282 011 39 179 (5 028) 1 967 263 966 
1 262 056
Перекласифiкацiя активiв 
Надходження 457 468 105 191 106 116
Введення в експлуатацiю 42 526 50 378 10 411 161 (103 476) 
Вибуття (288) (33) (9) (4) (334)
Амортизацiйнi вiдрахування (56 275) (68 990) (12 597) (776) (138 638)
Збиток вiд знецiнення, що списується в звiтi про сукупнi прибутки (7) 5 028 (18) (6 237) (1234)
Змiни в резервi на рекультивацiю 96 765 96765
Станом на 31.12.2015р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 666 669 263 572 36 960 96 765 1 325 259 440 1 324 731
У складi незавершеного будiвництва вiдображенi авансовi платежi пiдрядникам i постачальникам основних засобiв без врахування ПДВ у розмiрi 4737 тис.грн. i 4077 
тис.грн. на 31.12.2015 та на 31.12.2014 рокiв вiдповiдно, та безвiдкличний акредитив пiд придбання основних засобiв у розмiрi 206 тис.грн. станом на 31.12.2015 рокiв.
Група не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв пiд час їх переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. Первiсна вартiсть таких 
об’єктiв станом на 31.12.15р. складала 6929 тис.грн., на 31.12.14 р. 1332 тис.грн, накопичена амортизацiя станом на 31.12.15 складала 3161 тис.грн., на 31.12.14 – 378 
тис.грн. Вартiсть наданих основних засобiв в оренду станом на 31.12.14 р. складала 34197 тис.грн., на 31.12.15 р. - 33923 тис.грн. У фiнансову оренду об’єкти основних 
засобiв не надавались.
9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iнвестицiю в статутний капiтал ЛК Аджалик, яке є дочiрньою компанiєю ТОВ «ТД Евраз Україна», за рiшенням керiвництва Групи даний актив Група враховує по 
собiвартостi i не консолiдує в фiнансовiй звiтнiсть, бо вважає цю iнформацiю несуттєвою. Вартiсть iнвестицiї ЛК Аджалик складає 22 тис.грн. 
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10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв довгострокова дебiторська заборгованiсть включає наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Штраф 265 231
Розрахунки по безвiдсотковим займам 5 7
Всього: 270 268
Група станом на 31 грудня 2015 року має довгострокову дебiторську заборгованiсть вiд ПАТ «Пiвденний ГЗК» у сумi 265 тис.грн. (номiнальна вартiсть 5169 тис.грн. та 
нарахований дисконт (4904) тис.грн.), на 31.12.2014 року вона становила 231 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування (4938) тис.грн.). 
Дана заборгованiсть утворилась у результатi укладених Мирових угод мiж ПАТ «Пiвденний ГЗК» та ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» про вiдстрочення платежу строком 
на 25 рокiв. Заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, яка складала 15,0%. Дата 
погашення заборгованостi 2037 рiк.
11. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток
Станом на 31 грудня 2015 та 2014рокiв складовi податку на прибуток були наступними, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Поточний податок на прибуток (42 761) (185 750)
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi 0
(373)
Доходи (витрати) з вiдстроченого оподаткування 140 590 13 500
Податок на прибуток 97 829 (172 623)
Доходи Групи пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України.
Узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй фiнансовiй звiтностi, та прибутку бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в 
Українi 18% на 31.12.2015 та на 31.12.2014 рiк з урахуванням ставок податку на прибуток згiдно положень Податкового кодексу України, наведено нижче:
2015 р. 2014 р.
Прибуток / (Збиток) до оподаткування (602 590) 1 064 889
Ставка 18% 18%
Гiпотетичний дохiд (витрати) з податку на прибуток за встановленою ставкою 108 466 (191 680)
Вплив змiни ставки оподаткування - (5 556)
Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування (10 637) (576)
Податкова iндексацiя основних засобiв - 25 562
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi - (373)
Доходи (витрати) з податку на прибуток 97 829 (172 623)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2015 року пов'язанi з наступними статтями:
11. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток (продовження)
31.12.2015р. Змiна, визнана у cовокупному доходi Змiна, визнана у звiтi про сукупний дохiд 01.01.2015р.
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ) 
ВПЗ – Основнi засоби 994 (994)
ВПЗ - Нематерiальнi активи (17) (17) -
ВПЗ – Дебiторська заборгованiсть 17 640 (17 640)
ВПЗ - Iнше -
(17) 18 617 (18 634)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА) 
ВПА – Податковi збитки для залiку 136 938 126 122 10 816
ВПА – Нарахованi зобов'язання 95 764 6 154 16 733 72 877
ВПА – Дебiторська заборгованiсть -
ВПА – Основнi засоби 5 086 (20 830) 25 916
ВПА - Нематерiальнi активи (3) 3
ВПА - Iнше (49) 49
237 788 6 154 121 973 109 661
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 237 771 6 154 140 590 91 027
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2014 року пов'язанi з наступними статтями:
31.12.2014р. Змiна в облiковiй полiтицi Змiна, визнана у звiтi про сукупний дохiд 01.01.2014р.
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ) 
ВПЗ – Основнi засоби (994) - 2 830 (3 824)
ВПЗ - Нематерiальнi активи 
ВПЗ – Дебiторська заборгованiсть (17 640) - (17 552) (88)
ВПЗ - Iнше - - 283 (283)
(18 634) - (14 439) (4 195)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА) 
ВПА – Податковi збитки для залiку 10 816 - (8 880) 19 696
ВПА – Нарахованi зобов'язання 72 877 12 240 11 705 48 932
ВПА – Дебiторська заборгованiсть - - (514) 514
ВПА – Основнi засоби 25 916 - 25 579 337
ВПА - Нематерiальнi активи 3 - 3
ВПА - Iнше 49 - 49 -
109 661 12 240 27 939 69 482
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 91 027 12 240 13 500 65 287

11. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток (продовження)
В майбутнiх перiодах Група використає вiдстроченнi податковi активи для зменшення своїх податкових зобов'язань. 
Очiкується погашення податкових збиткiв, що утворилися у 2015 р. за рахунок повернення у 2016 роцi фiнансової допомоги, наданої ПАО ДМЗ iм. Петровського та 
завдяки тому що, згiдно за прогнозними даними управлiнського облiку, Група планує працювати з прибутком.
12. Iншi необоротнi активи
Iншi необоротнi активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть до вiдшкодування 27 604 24 826
Довгострокова дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 106 790 -
Iншi необоротнi активи 12 018 16 008
Всього: 146 412 40 834
Погашення суми передплати:
• з податку на додану вартiсть у розмiрi 34560 тис.грн. передбачається у 2016 та 2017 роках шляхом залiку поточними податковими зобов’язаннями з ПДВ. При 
розрахунку дисконту з податку на додану вартiсть Група застосовувала метод ефективної ставки (дисконтування), яка дорiвнювала 19,7%, сума дисконту складає 6956 
тис.грн.;
• з податку на прибуток вартiсть у розмiрi 153009 тис.грн. передбачається у 2016 та 2017 роках шляхом роботи з прибутком. При розрахунку дисконту з податку на 
прибуток Група застосовувала метод ефективної ставки (дисконтування), яка дорiвнювала 19,7%, сума дисконту складає 46219 тис. грн.
Iншi необоротнi активи у сумi 12018 тис.грн. складаються iз аварiйного запасу.
13. Запаси
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рокiв запаси включали наступне:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Виробничi запаси 26 081 24 304
Незавершене виробництво 546 255
Готова продукцiя 55 955 119 841
Товари 236 40 928
Всього: 82 818 185 328
Станом на 31.12.2015р. запаси вiдображенi в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за найменшою з собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням 
створеного резерву на знецiнення, який розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства. Резерв зi списання вартостi запасiв до чистої вартостi 
реалiзацiї на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становив 562 тис.грн., 523 тис.грн. вiдповiдно.
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14. Поточна дебiторська заборгованiсть та передплати
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв цi статтi балансу включали наступне, тис.грн.:
14. Поточна дебiторська заборгованiсть та передплати (продовження)
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 226 247 2 238 086
Резерв сумнiвних боргiв (2 582) (4 604)
1 223 665 2 233 482
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 804 2 218
Резерв сумнiвних боргiв (404) (268)
4 400 1 950
Передплати виданi 260 951 323 848
Резерв сумнiвних боргiв (244) (46)
Всього: 260 707 323 802
Аналiз дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, а також рух резерву сумнiвних боргiв наведений у Примiтцi 30.
15. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014 р. 31.12.2014 р.
Податок на прибуток - 6 130
ПДВ 203 839 297 538
Резерв по ПДВ (13) (5 591)
Iншi податки 1 -

203 827 298 077
ПДВ за авансами отриманими 28 954 95 164
Страховi внески 59
4 773
-
ПДФО 
29 017 95 937
16. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
У 2015 року ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» уклала договiр №378 вiд 20.01.2015р. з ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» про безвiдсоткову зворотню фiнансову 
допомогу згiдно iз положеннями ст.-1046-1049 Цивiльного Кодексу України на загальну сумму 4313 млн.грн. 
Згiдно умовам договору №378 вiд 20.01.2015р. фiнансова допомога повинна бути повернута не пiзнiше 29.12.2016 року. 
Фiнансова допомога оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки.
Справедлива вартiсть фiнансової допомоги визначена, як величина сукупних грошових потокiв, дисконтованих за ринковою ставкою (середньозваженої). Вiдсотковi 
ставки були визначенi для кожного траншу займу, який знаходяться в дiапазонi вiд 19,37% до 29,87%
Протягом 2015 року з сiчня по липень було надано безвiдсоткової зворотньої фiнансової допомоги у сумi 4313 млн.грн., та повернуто по цьому договору у серпнi 45 
млн.грн., у вереснi 7 млн.грн., у жовтнi 15 млн.грн.
16. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (продовження)
Також у 2015 роцi ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» уклала договiр № 172/1629/2015 вiд 22.12.2015р. з ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» про безвiдсоткову зворотню 
фiнансову допомогу згiдно iз положеннями ст.-1046-1049 Цивiльного Кодексу України на загальну сумму 260 млн.грн., строком погашення до 31.12.2016 року. 
Протягом 2015 року було надано безвiдсоткової зворотньої фiнансової допомоги у сумi 257,7 млн.грн.
Крiм того на початок 2015 року ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» мала дебiторську заборгованiсть на суму 695 млн. грн. по договору №5877 вiд 03.12.2014 з ПАТ «ЄВРАЗ 
ДМЗ iм.Петровського» про безвiдсоткову зворотню фiнансову допомогу. Протягом 2015 року з сiчня по грудень було повернуто 456,4 млн.грн. Згiдно додаткової згоди 
мiж сторонами залишок заборгованостi у суммi 238,6 тис.грн. повинен бути повернений не пiзнiше 29.12.2016 року.
Обороти поточних фiнансових iнвестицiй за 2015 рiк становили:
Найменування 31.12.2015 р. Повернуто фiнансових iнвестицiй Видано фiнансових iнвестицiй Нараховано дисконту 31.12.2014 р.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 4 742 329 (523 400) 4 570 729 695 000
Дисконт (801 044) (801 044) 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 941 285 (523 400) 4 570 729 (801 044) 695 000
17. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти, переважно складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках та були деномiнованi в наступних валютах:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Гривнi 64 619 6 359
Долари США 25 -
Євро - -
Рублi Росiї 863 469
65 507 6 828
18. Статутний капiтал
Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал складає 41869377,55 грн. i його розподiлено на 837387551 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. 
кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю.

18. Статутний капiтал (продовження)
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi товариства наведена в таблицi:
Найменування Частка у статутному капiталi (%) станом на 31.12.15 р. Частка у статутному капiталi (%) станом на 31.12.14 р.
Iншi акцiонери. 
На 31.12.2015р. кiлькiсть акцiй у володiннi 6 262 739 штук, номiнальною вартiстю 313 136,95 грн.
На 31.12.2014р. кiлькiсть акцiй у володiннi 6 263 159 штук, номiнальною вартiстю 313 157,95 грн 0,7479 0,7479
(Palmrose B.V.) Палмроз Б.В. Адреса: Нiдерланди, Hoogoorddreef, буд.15, Amsterdam, 1101BA.
На 31.12.2015р. кiлькiсть акцiй у володiннi 831 124 812 штук, номiнальною вартiстю акцiй 41 556 240,60 грн.
На 31.12.2014р. кiлькiсть акцiй у володiннi 831 124 392 штук, номiнальною вартiстю акцiй 41 556 219,60 грн. 99,2521 99,2521
Станом на 31.12.2015р. вилучений капiтал вiдсутнiй, станом на 31.12.2014р. вилучений капiтал складав 31,50 грн. в кiлькостi 105 акцiй.
19. Iншi довгостроковi зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014 р. 31.12.2014 р.
Зобов'язання з виплат працiвникам (Примiтка 20) 419 573 356 112
Резерв з рекультивацiї землi 105 827 7 867
Довгострокова заборгованiсть за нематерiальнi активи 91 
Iнша довгострокова заборгованiсть 17 330 15 227
542 821 379 206
Iнша довгострокова заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2015 року Група має довгострокову заборгованiсть перед ПАТ «Пiвденний ГЗК», що є штрафом за несвоєчасну сплату продукцiї у сумi 17330 
тис.грн. (номiнальна вартiсть 85118 тис.грн. та нарахований дисконт 67788 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2014 року ця заборгованiсть складала 15227 тис. грн. 
(номiнальна вартiсть 85118 тис.грн. та нарахований дисконт 69891 тис.грн.).Дана заборгованiсть утворилась у ТОВ «ЄвразРесурс Україна» перед ПАТ «Пiвденний 
ГЗК», та була передана ПАО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у результатi об’єднання бiзнесу у 2013 роцi. На пiдставi укладених Мирових угод у 2013 та 2012 роках iз ПАТ 
«Пiвденний ГЗК» про вiдстрочення платежу строком на 15 рокiв заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 
ефективної процентної ставки, яка складає 15,00% (для заборгованостi зi строком погашення 31.12.2027) та 13,00% (для заборгованостi зi строком погашення 
30.06.2028).
Резерв з рекультивацiї землi
Резерв пiд оцiночнi зобов'язання по рекультивацiї землi розраховується як дисконтована величина майбутнiх витрат, визначених з урахуванням прогнозованої iнфляцiї. 
Група прийняла рiшення дисконтувати величину майбутнiх витрат на рекультивацiю землi, якi згiдно оцiнцi спецiалiстiв 
19. Iншi довгостроковi зобов’язання 9продовження) 
пiдприємства на 31.12.2015р. складали 474322 тис.грн. При цьому передбачається, що очiкуваний строк понесення майбутнiх витрат – 2038 рiк, ефективна ставка 
дисконтування дорiвнює 12,83%, iндекс iнфляцiї становить 3,5834 (або 6%). Тому станом на 31 грудня 2015 року резерв з рекультивацiї землi складає 105827 тис.грн. 
(Примiтка 23). Станом на 31 грудня 2014 року резерв з рекультивацiї землi складав 7867 тис.грн. Величина майбутнiх витрат становила 272214 тис.грн., очiкуваний 
строк понесення майбутнiх витрат – 2038 рiк, ефективна ставка дисконтування дорiвнювала 22,6%, iндекс iнфляцiї становив 3,8432 (або 6%).
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20. Зобов'язання з виплат працiвникам
Плани зi встановленими внесками
Пенсiйнi плани з встановленими внесками являють собою вiдрахування Групи Пенсiйному Фонду, Фонду соцiального страхування та Фонду зайнятостi. У Групи немає 
юридичних або добровiльно прийнятих на себе зобов'язань по наступним вiдрахуванням в вiдношеннi проведених виплат. 
Плани зi встановленими виплатами 
Група формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України витрати на виплату та доставку пенсiй, нарахованих на 
пiльгових умовах громадянам, 
якi працювали повний робочий день на пiдземних роботах та роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi на пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 13 
ЗУ «Про пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову пенсiю.
20. Зобов'язання з виплат працiвникам (продовження)
Чистi витрати по виплатах (вiдображенi у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї) за 2015 i 2014 роки: 
2015 р. 2014 р. 
Вартiсть поточних послуг 21 809 17 157
Процентнi витрати 49 154 34 654
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi (20) 131
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (15 173) 1 241
55 770 53 183

Рух зобов’язань по плану зi встановленими виплатами за 12 мiсяцiв 2015 та 2014 рокiв
2015 р. 2014 р. 
Станом на 1 сiчня 356 112 260 122
Сумарний ефект вiд змiни в облiковiй полiтицi -
Станом на 1 сiчня, скориговано 356 112 260 122
Вартiсть поточних послуг 21 809 17 157
Процентнi витрати 49 154 34 654
Виплаченi винагороди (26 495) (25 192)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (15 173) 1 241
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi (20) 131
Збитки (прибутки), визнаннi у iншому сукупному доходi 34 186 67 999
Станом на 31 грудня 419 573 356 112

20. Зобов'язання з виплат працiвникам (продовження)
Основнi припущення, використанi при визначеннi пенсiйних зобов'язань за планами, наведенi нижче:
2015 р. 2014 р.
Ставка дисконтування 13% 15%
Майбутнє зростання заробiтної плати 12% в 2016 р. i 8% далi 10%
Середня тривалiсть життя - чоловiки, рокiв 65 65
Середня тривалiсть життя - жiнки, рокiв 76 75
За цим пенсiйним планом немає активiв.
Середньозважена тривалiсть зобов'язань за встановленими виплатами на 31.12.2015р. становить 8,6 рокiв (на 31.12.2014р. становила 10,5 рокiв). Очiкувана сума 
прогнозних виплат за програмами з визначеною виплатою протягом 2016 року складе 35236 тис.грн.
Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом
Ми провели аналiз чутливостi для того, щоб проiлюструвати дiю змiн в основних актуарних припущеннях, що використалися для оцiнки, на розмiр зобов'язання за 
планом зi встановленими виплатами станом на 31.12.2015 р. Аналiз проводився вiдносно всiх зобов'язань при змiнi основних номiнальних параметрiв моделi.
Параметр
Вiдносна змiна параметру Змiна пiдсумкових зобов'язань, %
+ 10,0% - 10,0 %
Змiна винагород:
вiд росту заробiтної плати 
13 916 
(13 195)
вiд iнфляцiї 13 733 (13 505)
Ставка дисконтування (42 378) 50 449
Параметр

Змiна пiдсумкових зобов'язань
Абсолютний вимiр параметра + 1 рiк -1 рiк
Очiкувана тривалiсть життя, чоловiки 3 512 (3 682)
Очiкувана тривалiсть життя, жiнки 168 (181)
21. Iншi податки до сплати 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв податки до сплати включали наступнi види податкiв, тис.грн. :
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Податок на додану вартiсть 62 378 115 599
у т. ч. 
податковий кредит з авансiв виданних 59111 99299
Податок на землю 85 37
Податок з доходiв фiзичних осiб 2 083 1 997
Податок на прибуток 35 610 18 290
Податок на добичу корисних копалин 30 321 29 272
Iншi податки, штрафи та пенi 364 399
Податки до сплати 130 841 165 594
Єдинi соцiальнi внески 8 584 14 229
22. Iншi поточнi зобов’язання
До складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» включенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку кредиторської заборгованостi.
Данi про склад статтi «Iнша поточна заборгованiсть»:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Резерв по судовим позовам 5 566 3 269
Розрахунки з iншими кредиторами 2 313 3 967
7 879 7 236
Аналiз строкiв погашення заборгованостi наведений у Примiтцi 30 
23. Резерви
Станом на 31.12.2015 та 31.12.2014 Група має нарахованi наступнi резерви, тис.грн.:
Резерви (короткостроковi i довгостроковi), крiм податкiв резерв по рекультивацiї земель резерв по судовим позовам
Станом на 31.12.2014р. 7 867 3 269
Додатковий резерв 6 559
Збiльшення у зв’язку з часом 1 195 
Эффект изменения ставки дисконта 56 076 
Ефект вiд змiни в оцiночнiй вартостi i строках 40 689 (374)
Списання за рахунок резерву (3 888)
Станом на 31.12.2015р. 105 827 5 566
24. Iнформацiя по операцiйним сегментам 
Група здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - виробництво та продаж видобування руди. Одним з стратегiчних напрямкiв подальшого розвитку є виробництво та 
продаж видобування руди. Для мети даної консолiдованої фiнансової звiтностi дохiд, одержаний вiд цього виду дiяльностi є 
24. Iнформацiя по операцiйним сегментам (продовження)
значним. Iншi види дiяльностi також включають дохiд вiд реалiзацiї товарiв та надання послуг, здiйснення робiт. Для мети даної консолiдованоїної фiнансової звiтностi 
Група не видiляє операцiйнi сегменти, тому що керiвництво не контролює результати кожного операцiйного сегменту окремо.
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25. Доходи та витрати 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв виручка вiд реалiзацiї включала наступне:
Дохiд вiд реалiзацiї основної продукцiї 2015 р. 2014 р.
1 806 730 1 715 835
Дохiд вiд реалiзацiї iншої продукцiї, товарiв, послуг 8 752 752 6 934 634
10 559 482 8 650 469
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 17% та 20 % доходу вiд реалiзацiї вiдповiдно складає дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва, залишок доходу вiд 
реалiзацiї складає дохiд вiд перепродажу продукцiї та наданих послуг. 
25. Доходи та витрати 
До собiвартостi реалiзованої продукцiї, витрат на збут, адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат, були включенi наступнi витрати за 2015 та 2014 роки, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Собiвартiсть товарно-матерiальних запасiв, вiднесена на витрати (8 916 879) (7 068 149)
Витрати на утримання персоналу, включаючи вiдрахування на соцiальне забезпечення (430 747) (423 611)
Амортизацiйнi вiдрахування (139 200) (138 579)
26. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi витрати та доходи за 2015 та 2014 роки становили, тис.грн.: 
2015 р. 2014 р.
Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття активiв (505) (2 187)
Витрати зi знецiнення
(22 152) (18 348)
-
Соцiальнi витрати: у т.ч. (68 151) (37 453)
Витрати на благодiйнiсть (61 065) (25 235)
Витрати по операцiям соцiального характеру (7 086) (12 027)
Знецiнення соцсфери - (191)
Iншi витрати: у т.ч. (13 265) (11 959)
Витрати на вiйськовий збiр 1 714 (4 875)
Збиток вiд лiквiдацiї ОЗ (витрати на демонтаж) (3 150)
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по судовим справам (6 185) (1 926)
Витрати на створення резерву по сумнiвним боргам ДЗ (681) (115)

Збитки минулих рокiв (9)
Витрати на простої (560) (788)
Збитки вiд виробничої дiяльностi (амортизацiя, зарплата, утримання законсервованих ОЗ, тощо) (963) (57)
Консультацiйнi послуги виробничого характеру (5 630) 
Витрати на держмито (78)
Штрафи сплаченi (461) (20)
iншi (499) (941)
Всьго: (104 073) (69 947)
2015 р. 2014 р.
Прибуток вiд курсових рiзниць 308 655 711 192
Прибуток вiд кредиторської заборгованостi, списаної пiсля закiнчення термiну давностi 875 15 129
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по судовим справам - -
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по сумнiвних боргах з iншої дебiторської заборгованостi, авансiв виданих (не пiд кап.вкладення) - -
Прибуток вiд вiдшкодування збиткiв 663 236
Штрафи отриманi 132 232
Чистий прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв (дохiд вiд брухту / витрати на демонтаж) 2 190 42
Дохiд вiд отриманих ТМЦ (безоплатнi та натомiсть бракованих) 1 -
Дохiд вiд оприбуткування надлишкiв ОС 926 948
Iншi 8 186
313 450 727 965
27. Фiнансовi доходи та витрати 
Фiнансовi доходи та витрати за 2015 та 2014 роки включали наступне:
2015 р. 2014 р.
Вiдсотки до сплати 
Вiдсотки за пенсiйними зобов’язаннями (49 154) (34 654)
Вiдсотки за зобов’язанням по рекультивацiї землi (1 195) (2 305)
Витрати ефекту дисконтування довгострокових зобов’язань (2 103) (1 847)
Витрати ефекту дисконтування довгострокової дебiторської заборгованностi -
Всього (52 452) (38 806)
Вiдсотки до отримання 
Вiдсотки банку до отримання 2 384 873
Доходи ефекту дисконтування довгострокової дебiторської заборгованностi 34 30
Доходи вiд нарахування дисконта по ефективнiй процентнiй ставцi 515 030 -
Всього 517 448 903
28. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих 
самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Группа здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття 
операцiй з пов'язаними сторонами. 
Характер взаємовiдносин мiж пов’язаними сторонами такий, що всi вони, знаходяться пiд загальним контролем Компанiї Lanebrook Limited (Нiкосiя, Кiпр), яка через 
iнших осiб, якi контролюються нею,
володiє бiльше нiж 50% акцiй цих пов’язаних сторiн. 
Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за звiтний та попереднiй перiоди представлено наступним чином.
28. Операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Найменування Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 
12мiс.2015р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн.
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна» - 93 062 62 113
ТОВ «ОУС Україна» 485 527 5 854 5 437
ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг» 356 008 1 282 960 361 27
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 139 885 182 527 6 148 295 4 741 921
ТОВ «Iнтерлок-Кривий Рiг» 209 155 20 858 17 433
ТОВ «Iнтерлок Днiпро» - 754 611
ТОВ «ЕВРАЗ Технiка» - 36 32
ПАТ «ЄВРАЗ Баглiйкокс» 371 386 641 763 2 042 687 1 328 622
East Metals A.G. 6 095 100 3 621 961 -
ТОВ «ЄВРАЗ Україна» 118 226 27 051 28 631
ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром» 11 079 8 067 -
ВАТ «ОУК «Южкузбассуголь» - -
ТОВ «Распадський уголь» - -
ВАТ «НТМК» - 6 897
ВАТ «ЗСМК» 53 146 
Найменування Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 
12мiс.2015р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн.
ТОВ «ЛК Аджалык» - 65 60
ТОВ «Бон Лайф» 510 509 -
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 385 196 376 912 -
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7 413 122 6 115 607 8 339 023 6 191 784
Закупiвля вiд пов’язаних сторiн складається з придбання металовиробiв (ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського»), коксової продукцiї (ПАТ «ЄВРАЗ Баглiйкокс»), а 
також отримання послуг: бухгалтерських (ТОВ «ОУС Україна»), охоронних (ТОВ «Iнтерлок – Кривий Рiг», ТОВ «Iнтерлок Днiпро»), консультацiйних (ТОВ «Євраз 
Україна»), транспортно-експедицiйних послуг (ТОВ «ТК ЄвразХолдiнг», ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна») та послуги програм для ЕВМ (ТОВ «ЕВРАЗ Технiка). 
Продаж пов’язаним сторонам складається з реалiзацiї руди агломерацiйної (East Metals A.G., ВАТ «Пiвденний ГЗК», ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського), 
металовиробiв (East Metals A.G., ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром», ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг»), вугiльного концентрату (ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського, ПАТ 
«ЕВРАЗ Баглiйкокс»), коксового дрiб’язку (ВАТ «Пiвденний ГЗК»), та надання послуг з оренди примiщень (ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського, ТОВ «ОУС Україна», 
ТОВ «ЕВРАЗ Україна», ТОВ «Iнтерлок – Кривий Рiг», ООО «Бон Лайф»).
Iншi операцiї з пов’язаними сторонами
В 2012р. мiж ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 25 рокiв. Дата погашення 
заборгованостi 2037 рiк. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова дебiторська заборгованiсть у сумi 265 тис.грн. (первiсна вартiсть складає 5169 
тис.грн., резерв дисконтування - 4904 тис.грн.), на 31.12.2014 року вона становила 231 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування 4938 
тис.грн.). 
В 2012р. мiж ТОВ «ТД ЄВРАЗ Ресурс Україна» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 15 рокiв та датою погашення 
заборгованостi у 2027 роцi. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова кредиторська заборгованiсть у сумi 7095 тис.грн. (первiсна вартiсть складає 
37959 тис.грн., резерв дисконтування - 30864 тис.грн.), на 31.12.2014 року вона становила 6169 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 37959 тис.грн., резерв 
дисконтування - 31790 тис.грн.). 
В 2013р. мiж ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 15 рокiв та датою погашення 
заборгованостi у 2028 роцi. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова кредиторська заборгованiсть у сумi 10235 
тис.грн. (первiсна вартiсть складає 47159 тис.грн., резерв дисконтування – 36924 тис.грн.) на 31.12.2014 року довгострокова кредиторська заборгованiсть у сумi 9058 
тис.грн. (первiсна вартiсть складала 47 159 тис.грн., резерв дисконтування 38101 тис.грн.).
Таким чином, ураховуючи вищесказане станом на 31.12.2015 року довгострокова дебiторська заборгованiсть ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» вiд ВАТ «Пiвденний ГЗК» 
становить 265 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування 4904 тис.грн.); довгострокова кредиторська заборгованiсть ПАТ «ЕВРАЗ СУХА 
БАЛКА» перед ВАТ «Пiвденний ГЗК» становить 17330 тис.грн (первiсна вартiсть складала 85118 тис.грн., резерв дисконтування 67788 тис.грн.)
Заборгованiсть на 31.12.2015р. та на 31.12.2014р. склалася вiдповiдно до вище приведених операцiй мiж компанiями Групи та пов ?язаними сторонами, та має наступнi 
показники:
28. Операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Найменування Дебiтор. забор-ть станом на 31.12.2015р., тис.грн. Кредит. забор-ть станом на 31.12.2015., тис.грн. Дебiтор. забор-ть станом на 31.12.2014р. тис.грн. 
Кредит. забор-ть станом на 31.12.2014р, тис.грн.
Короткострокова заборгованнiсть 959 786 3 486 918 2 186 728 760 470
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна» - 169 546 59 960 9 018
ТОВ ОУС «Україна» 50 1 171 53 1 142
ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг» - 2 61 102 418
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 551 528 227 051 435 246 476 098
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 6 875 17 330 292 404 -
ПАТ «ЄВРАЗ Баглiйкокс» 350 034 876 042 453 919 269 077
ТОВ «ЄВРАЗ Україна» 12 1 712 144 3 349
East Metals A.G. 49 274 2 192 209 881 152 -
ООО ЄВРАЗ ТЕХНИКА - 3 - 2
ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром» - - 768 -
Company Steeltrade Limited - 37 - 37
ТОВ «Iнтерлок-Кривий Рiг» 38 1 725 23 1 234
ТОВ «Iнтерлок Днiпро» - 90 - 62
ТОВ «ЛК Аджалык» 210 - 210 -
ТОВ «Бон Лайф» 1 765 - 1 719 -
ТОВ «Распадський уголь» - - - 33
ВАТ «НТМК» - - 28 -
Резерв сумнiвних боргiв (1 419) - (1 162) -
ТОВ «ЛК Аджалык» (210) - - -
ТОВ «Бон Лайф» (1209) - (1 162) -
Короткострокова заборгованiсть з урахуванням резерву 958 367 3 486 918 2 185 566 760 470
Довгострокова заборгованiсть 265 17 330 231 15 227
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 5 169 85 118 5 169 85 118
Нарахований дисконт (4 904) (67 788) (4 938) (69 891)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 16) 3 941 285 - 695 000 -
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 3 941 285 - 695 000 -
Оцiнка активiв i зобов’язань мiж пов’язаними сторонами здiйснюється за методом балансової вартостi. Операцiї з пов’язаними сторонами здiйснюються за 
контрактними цiнами. 
Витрати на винагороди старшому керiвному персоналу
Короткостроковi винагороди, тис.грн. 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Заробiтна плата 9 099,4 8 428
Нарахування на заробiтну плату (ЕСВ) 930,8 875
Загальна сума винагород 10 030,2 9 303
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками
Умови, в яких працює Група
Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати 
економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української 
економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та 
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 
Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.
Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових 
потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене 
можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Компанiї, 
наслiдки якого зараз визначити неможливо.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї та що Компанiя продовжить свою 
дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Компанiя має рiзноманiтнi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Компанiя не 
здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають внаслiдок операцiй Компанiї та її джерел фiнансування. 
Протягом року Компанiя не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, за якими у Групи може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та дебiторської 
заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити Групи, в основному, зберiгаються у надiйних банках, що розташованi в Українi.
Найбiльшими покупцями i замовниками є компанiї, що перебувають пiд контролем EvrazGroup SA (70% вiд загальної величини виручки): «EAST METALS AG» (58% 
вiд загальної величини виручки), , та незалежнi покупцi: ПАТ "Арселор Мiтал м. Кривий Рiг» (11% вiд загальної величини виручки), ПАТ «ДМК Д им. 
Дзержинского» (7% вiд загальної величини виручки). 
Станом на 31 грудня 2015 року iз загальної балансової вартостi фiнансових активiв 90% представляли собою заборгованiсть вiд пов'язаних сторiн (Примiтка 28) (31 
грудня 2014 року: 90%), включаючи 87% заборгованостi до отримання вiд ДМЗ (31 грудня 2014: 30% заборгованостi до отримання вiд EMAG; 39% заборгованостi до 
отримання вiд ДМЗ). Керiвництво виключає цi компанiї при визначенiй концентрацiї кредитного ризику i оцiнює кредитний ризик, що вiдноситься до заборгованостi 
вiд даних пов'язаних сторiн, як малоймовiрний, тому що данi компанiї спiльно з Групою є частиною глобальної, фiнансово стiйкої Групи EvrazGroup SA. Крiм того 
дебiторська заборгованiсть вiд пов'язаних сторiн, контрольованих EvrazGroup SA. частково покривається кредиторською заборгованiстю вiд пов'язаних сторiн, 
контрольованих EvrazGroup SA, що також може служити iнструментом захисту вiд потенцiйних кредитних ризикiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. 
Оцiнка кредитного ризику проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують певну суму продажiв Групи, здiйснюється 
надiйним покупцям з вiдповiдною кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.
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Монiторинг та аналiз кредитного ризику Групи проводиться iндивiдуально по кожному випадку. Керiвництво Групи вважає, що кредитний ризик належним чином 
вiдображено у резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.
Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв розкритих в таблицi, тис.грн.:
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 270 238
Торгова та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 228 065 2 235 432
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 941 285 695 000
Грошовi кошти та їх еквiваленти 65 507 6 828
5235127 
2937498
Аналiз по строкам виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також довгострокової дебiторської заборгованостi наведено в таблицi нижче, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
пов’язанi сторони незалежнi покупцi пов’язанi сторони незалежнi покупцi
загальна сума резерв загальна сума резерв загальна сума резерв загальна сума резерв
Непрострочена
4 140 739 172 889 1 945 137 224 661 
Прострочена

менше 6 мiсяцiв
274 453 305 870 370 481 141 226 
6-12 мiсяцiв
228 015 (101) 47 514 (101) 73 946 (101) 104 (50)
бiльше року
1 643 (1 318) 1 483 (1 466) 176 221 (1 061) 3 766 (3 660)
4 644 850 (1 419) 527 756 (1 567) 2 565 785 (1 162) 369 757 (3 710)
Станом на 31 грудня 2015р.та 2014р. змiни резерву сумнiвних боргiв були наступними, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Станом на 1 сiчня 4 872 3 098
Нараховано/(вiдновлено) за рiк 635 1 934
Використано (списано безнадiйних боргiв) (2 521) (160)
Станом на 31 грудня 2 986 4 872
Ризик лiквiдностi
Мета Групи полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права 
вiдстрочки платежу постачальникам. Група аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язанням i планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних 
надходжень вiд погашення фiнансових iнструментiв.
У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Група перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Основними джерелами фiнансування Групи були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Розподiл суми фiнансових iнструментiв за термiном передбачених майбутнiх недисконтованих грошових потокiв або виплат:

29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
станом на 31 грудня 2015 року в тис.грн.:
За вимогою Менше3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
Безпроцентна заборгованiсть 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 587 119 696 540 78 85 118 1 368 855
Всього безпроцентна заборгованiсть 587 119 696 540 78 85 118 1 368 855
станом на 31 грудня 2014 року, тис.грн.:
За вимогою Менше3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
Безпроцентна заборгованiсть 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 39 854 548 253 - - - 85 118 673 225
Всього безпроцентна заборгованiсть 39 854 548 253 - - - 85 118 673 225
Валютний ризик
Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у процесi проведення 
Пiдприємством господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України, по вiдношенню 
до iноземних валют складав:
Офiцiйний курс гривнi за одну одиницю 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Доллари США 24,0007 15,7686
Росiйський рубль 0,3293 0,3030
Євро 26,2231 19,2329
Станом на звiтну дату цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група пiдпадала пiд вплив операцiйного валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних 
активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають реалiзацiя, закупiвлi Групи, деномiнованi в 
iноземних валютах.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Долари США 481565 1 336 377
Рублi 697 48 947
Євро (105)
Керiвництво Групи оцiнює валютний ризик, як низький. 
Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною валютою. 
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Аналiз чутливостi
Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют, при умовi, що всi iншi змiннi 
залишаються незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних активiв та зобов'язань).
2015 р. 2014 р.
Змiни в обмiнному курсi, % Ефект на прибуток до оподаткування, тис.грн. Змiни в обмiнному курсi, % Ефект на прибуток до оподаткування, тис.грн.
Дол. США/ Гривнi 67% 322 649 28,90% 386 213
(18)% (86 682) (28,90)% (386 213)
Рублi/ Гривнi 50% 349 39,93% 19 545
(33,50)% (233) (39,93%) (19 545)
Євро/ Гривнi 67% - 28,90% (30)
(18)% - (28,90%) 30
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв приблизно дорiвнювала їхнiй балансовiй вартостi.
Нижче наведена таблиця, яка представляє фiнансовi iнструменти:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 265 265 231 231
Всього довгострокової дебiторської заборгованостi 265 265 231 231
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 17 330 17 330 15 227 15 227
Всього довгострокової кредиторської заборгованостi 17 330 17 330 15 227 15 227
При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група використовує низку оцiнок, методiв та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на 
кожну дату балансу. Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв використовуються ринковi котування для подiбних iнструментiв або 
дисконтована вартiсть очiкуваних грошових потокiв. Для всiх iнших iнстурментiв використовується дисконтована вартiсть очiкуваних грошових потокiв.
Ставки дисконтування для оцiнки фiнансових iнструментiв були наступними:
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29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Фiнансовi iнструментi Валюта, в якiй фiнансовi iнструменти деномiнованi 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть: 
строком погашення у 2037 роцi гривня 15,00% 15,00%
Довгострокова кредиторська заборгованiсть: 
строком погашення у 2027 роцi гривня 15,00% 15,00%
строком погашення у 2028 роцi гривня 13,00% 13,00%
Для фiнансових активiв та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй вартостi за вирахуванням 
коригування на кредитний ризик (резерв сумнiвних боргiв).
Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв зазначених вище
Ризик управлiння капiталом
Метою управлiння капiталом Групи є збереження можливостi продовжувати безперервну дiяльнiсть Групи в майбутньому для забезпечення прибутку акцiонерам i 
користi iншим зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи. Полiтика Групи 
стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу.
Група проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на загальну суму капiталу та 
чистих зобов'язань. До чистих зобов'язань Групи включаються торгова та iнша кредиторська заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та короткострокових 
депозитiв.
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Iншi довгостроковi зобов'язання 17 330 15 227
Кредити до сплати - -
Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити (65 507) (6828)
Чистi зобов'язання (48 086) 8 399
Капiтал 3 231 415 3 764 208
Капiтал i чистi зобов'язання 3 183 329 3 077 607
Вiдношення борга до загальних пасивiв Вiд’ємне позитивне
Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi
Економiка України знаходиться в затяжному спадi. Безлiч потрясiнь в економiцi очевиднi. Вони включають девальвацiю iноземної валюти i рiзке погiршення в 
споживчiй i iнвестицiйних секторах, що спровоковано вiйною на сходi країни. 
У 2015 роцi падiння ВВП в Українi склало 12 %. Однак за прогнозами Свiтового Банку у 2016 роцi очiкується зростання української економiки на 1%. 
Економiка України характеризується низьким рiвнем лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високими темпами iнфляцiї, наявнiстю жорсткого регулювання валютних 
операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду 
та його дiй вiдносно 
регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою 
економiкою.
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у свiтi. Глобальна фiнансова криза призвела до значної нестабiльностi на 
ринку капiталiв, значного спаду лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного коливання нацiональної валюти вiдносно основних 
валют. У той час ж Український 
Уряд впроваджує рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою забезпечення лiквiдностi та пiдтримки боргового рефiнансування Українських банкiв, iснує 
невизначенiсть щодо доступу Компанiї та її контрагентiв до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан, результати операцiйної 
дiяльностi та перспективи бiзнесу Компанiї.
Зобов'язання за операцiйною орендою - Група у якостi орендаря
Група уклала угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з можливiстю поновлення.
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна 
вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або 
результати майбутнiх операцiй Групи.
Група оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких являється вiдповiдачем, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами нарахованi на 
31.12.2015р.у сумi 5566 тис.грн., на 31.12.2014р.у сумi 3269 тис.грн.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує 
розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i 
центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Група 
дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Група 
визначила потенцiйнi податковi зобов’язання, якi можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог 
законодавства. Керiвництво вважає, що такi потенцiйнi 
зобов’язання не пiдлягають нарахуванню у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Такi потенцiйнi зобов’язання можуть матерiалiзуватись, у такому випадку вiд 
Пiдприємства може вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. 
Станом на 31 грудня 2015 року Група не має умовнi та потенцiйнi зобов'язання по можливим податковим ризикам станом на 31 грудня 2014 року – 3841 тис.грн.).
Договiрнi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2015 року потенцiйнi зобов'язання Компанiї за iнвестицiйними проектами складають 300 тис.грн. Станом на 31 грудня 2014 року потенцiйнi 
зобов'язання Компанiї за iнвестицiйними проектами складають 2042 тис.грн. 
Соцiальнi зобов'язання
Група бере участь у рядi соцiальних програм, спрямованих на пiдтримку освiти, охорони здоров'я та соцiальної iнфраструктури мiст, де розташованi активи Групи. У 
2016 роцi Група планує витратити 12063 тис.грн. на данi програми.
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Захист навколишнього середовища
У процесi ведення господарської дiяльностi до Групи можуть бути пред'явленi позови i претензiї, пов'язанi з забрудненням навколишнього середовища. Визначення 
розмiру можливих претензiй передбачає оцiнку багатьох факторiв, включаючи змiни в законодавствi, удосконалення технологiй з охорони навколишнього середовища, 
якiсть доступної iнформацiї по окремим виробничим дiлянкам, оцiнку ступеня вивченостi, попередню оцiнку ступеня забруднення i перiод часу, необхiдний для 
усунення забруднення або для погашення виниклої заборгованостi. Керiвництво впевнене, що ризик того, що остаточнi рiшення по даних позовах значно вплинуть на 
фiнансове становище Групи, є незначним.
У 2016 роцi Група зобов'язалася витратити близько 1859 тис.грн. на програми з охорони навколишнього середовища.

30. Подiї пiсля дати балансу
На думку групи пiсля дати балансу вiдбулися значнi подiї. А саме: за наслiдками податкової перевiрки ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА», проведеної в 2015 роцi, 
Товариством отриманi в лютому 2016 року податковi повiдомлення-рiшення з нарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток, ПДВ та штрафних санкцiй на 
загальну суму 243 331 тис. грн. Товариством поданий адмiнiстративний позов про визнання протиправними та скасування зазначених повiдомлень-рiшень. Станом на 
дату затвердження консолiдованої звiтностi розгляд справи не розпочато.
Станом на дату затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» повернула ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» безвiдсоткову зворотню 
фiнансову допомогу в повному обсязi, а саме у сумi 257,7 тис.грн. згiдно з договором № 172/1629/2015 вiд 22.12.2015р.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з принципу безперервностi дiяльностi Групи.

.

.
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 1

2 2014 2 1

3 2013 2 1

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): ТОВ "Р.О.С.Т. Україна" Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/в Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): позачергових зборiв у 2015 роцi проведено не було. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X
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Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 17

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не 
створено

Інші (запишіть) д/в

д/в

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/в

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): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть або з числа 
юридичних осiб - акцiонерiв.

X

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 внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або 
фінансового менеджменту) 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (запишіть) 31 березня 2015 р обрано Наглядову Раду 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у 
кiлькостi 2 членiв зi строком повноважень 3 (три) 

роки в наступному складi: РALMROSE B.V. 
(Нiдерланди),Фурманов Дмитро Валерiйович.

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 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради 
чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого 
органу

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про 
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 
Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): Положення про iнформацiйну полiтику. Кодекс 
корпоративного управлiння.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет-

сторінці 
акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

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

Ні Так Так Ні Так

Інформація про склад органів управління 
товариства 

Ні Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Ні Так Так Так Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 
проведення 

Так Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 
товариства 

Так 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
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Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/в

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/в

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

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/в

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/в

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

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): не визначились 

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
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Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом 
останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 
28.03.2011 ; яким органом управління прийнятий: Затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СУХА БАЛКА". 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? 
(так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя розмiщена на власнiй сторiнцi в мережi Iнтернет. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному 
товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння Товариством дотримується.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

Територія за КОАТУУ 121103660

Організаційно-правова 
форма господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 07.10

Середня кількість 
працівників

3521

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 50029, Днiпропетровська обл., вул.Конституцiйна, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 2100 4749 0

первісна вартість 1001 3779 6600 0

накопичена амортизація 1002 -1679 -1851 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 263966 259440 0

Основні засоби: 1010 997990 1065225 0

первісна вартість 1011 3234080 3355650 0

знос 1012 -2236090 -2290425 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 36 36 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 238 270 0

Відстрочені податкові активи 1045 104953 237087 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 33347 146412 0

Усього за розділом I 1095 1402630 1713219 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 178314 82727 0

Виробничі запаси 1101 24241 25990 0

Незавершене виробництво 1102 255 546 0

Готова продукція 1103 119842 55955 0

Товари 1104 33976 236 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1815432 335510 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 282659 260689 0

з бюджетом 1135 274726 201837 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
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з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1922 4264 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 695000 3683626 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 651 48136 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 651 48136 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 48073 13391 0

Усього за розділом II 1195 3296777 4630180 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 4699407 6343399 0

Пасив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 41869 41869 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 10467 10467 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3652822 2991827 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 3705158 3044163 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 379206 542808 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 379206 542808 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 179906 354419 0

за розрахунками з бюджетом 1620 94975 77266 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 18291 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 14161 8531 0

за розрахунками з оплати праці 1630 32554 35486 0
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за одержаними авансами 1635 286244 2272983 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 7203 7743 0

Усього за розділом IІІ 1695 615043 2756428 0

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 4699407 6343399 0

Примітки

Пiдприємство вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або 
будiвництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та знецiнення. 
На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення 

основних засобiв, балансова вартiсть активiв зменшується до величини суми 
очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi витрат (збитку вiд 

знецiнення) у Звiтi про сукупнi доходи. Збиток вiд знецiнення, визнаний за 
активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в оцiночних 

показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування 
активiв.

Знецiнення основних засобiв станом на 31.12.14 складала 7517 тис.грн., на 31.12.15 
- 176 тис.грн. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом 
передбачуваного строку корисного використання активiв. Строки корисного 

використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за станом на кожну 
звiтну дату.

Об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, що знаходяться в невиробничих пiдроздiлах) 
облiковуються за нульовою вартiстю до моменту перемiщення у виробничий 

пiдроздiл або повного вибуття об'єкту. 
Пiдприємство не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв 
пiд час їх переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. Первiсна 

вартiсть таких об’єктiв станом на 31.12.15р. складала 6929 тис.грн., на 31.12.14 р. 
1332 тис.грн, накопичена амортизацiя станом на 31.12.15 складала 3161 тис.грн., на 

31.12.14 – 378 тис.грн. Вартiсть наданих основних засобiв в оренду станом на 
31.12.14 р. складала 34197 тис.грн., на 31.12.15 р. - 33923 тис.грн. У фiнансову 

оренду об’єкти основних засобiв не надавались. У складi незавершеного 
будiвництва вiдображенi авансовi платежi пiдрядникам i постачальникам основних 
засобiв без врахування ПДВ у розмiрi 4737 тис.грн. i 4077 тис.грн. на 31.12.2015 та 

на 31.12.2014 рокiв вiдповiдно, та безвiдкличний акредитив пiд придбання 
основних засобiв у розмiрi 206 тис.грн. станом на 31.12.2015 рокiв..

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання.
До складу нематерiальних активiв вiднесено комп'ютернi програми та iншi НМА

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом 
очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати 

корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. 
Лiцензiї, патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з 

термiном служби не бiльше 1 року, не визнаються нематерiальними активами, 
враховуються у дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i 

списуються до складу витрат рiвномiрно впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, 
сертифiкатiв, програмного забезпечення. 

Станом на 31.12.2015 р. запаси вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан за 
найменшою з собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного 

резерву на знецiнення, який розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики 
пiдприємства. Резерв зi списання вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї на 31 

грудня 2015, на 31 грудня 2014 становив 562 тис.грн., 524 тис.грн. вiдповiдно.
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка 

здiйснювалась по середньозваженiй собiвартостi.
Пiдприємство формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями 

вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України витрати на виплату та доставку пенсiй, 
нарахованих на пiльгових умовах громадянам, 

якi працювали повний робочий день на пiдземних роботах та роботах з особливо 
шкiдливими i особливо важкими умовами працi на пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 

13 ЗУ «Про пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову пенсiю.
Забеспечення витрат вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України станом на 

31.12.15 складала 419 573 тис.грн., на 31.12.14 – 356 112 тис.грн. 
Пiдприємство формує забезпечення витрат пов’язаних з рекультивацiєю землi 

станом на 31.12.15 складала 105 827 тис.грн., на 31.12.14 – 7 867 тис.грн.

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7478729 6375756

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -6675558 ) ( -5453210 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 803171 922546

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 40242 571789

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( -69929 ) ( -65012 )

Витрати на збут 2150 ( -563572 ) ( -337734 )

Інші операційні витрати 2180 ( -115601 ) ( -56987 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 94311 1034602

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 515270 443

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( -52452 ) ( -38806 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( -1316073 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 0 996239

 збиток 2295 ( -758944 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 125981 -156959

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 0 839280

 збиток 2355 ( -632963 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
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Інший сукупний дохід 2445 -34186 -67999

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -34186 -67999

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -6154 -12240

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -28032 -55759

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -660995 783521

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5738499 4758559

Витрати на оплату праці 2505 312264 264310

Відрахування на соціальні заходи 2510 112322 117296

Амортизація 2515 139138 137543

Інші операційні витрати 2520 1122436 635235

Разом 2550 7424659 5912943

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 837387427 837387484

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 837387427 837387484

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.75588 1.00226

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.75588 1.00226

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Виручка вiд релiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 7 478 729 тис. грн. 
у тому числi:Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 1 805 272тис. грн.

Дохiд вiд реалiзацiї майна в оренду 2389 тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 5 670 341тис. грн.

Дохiд вiд реалiзацiї послуг727 тис. грн.
Собiвартiсть релiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6 675 558тис. грн.,

у тому числi:
Собiвартiсть продажiв продукцiї 1 233 240 тис. грн.

Собiвартiсть продажiв послуг 582 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзацiї товарiв 5 430 087 тис. грн.
Собiвартiсть здачi майна в оренду 1527тис. грн.
Виплати соцiального характеру 5 541 тис. грн.

Витрати на утримання соцсферы 4 581 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи 40 242 тис. грн., 

у тому числi
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 35620 тис. грн.

Доходи вiд оприбутковування МПЗ (ТМЦ вiд розбору, безоплатно отриманi, iнше) 
3 116 тис. грн.

Доходи вiд вiдшкодування заподiяних збиткiв 646тис. грн.
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 826 тис. грн.

Штрафи отриманi 34 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 115 601тис. грн.,

у тому числi:
Витрати зi знецiнення 34015 тис. грн

Соцiальнi витрати 68122 тис. грн..
Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття активiв 505 тис. грн.

Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по судовим справам 6185 тис. грн..
Витрати на створення резерву по сумнiвним боргам ДЗ 681 тис. грн.

Витрати на простої 560 тис. грн..
Збитки вiд виробничої дiяльностi (утримання законсервованих ОЗ) 963 тис. грн. 

Штрафи сплаченi 360 тис. грн.
Iншi 4210 тис. грн..

Iншi фiнансовi доходи 515270 тис. грн.,
у тому числi,

Вiдсотки банку до отримання 206 тис. грн.
Доходи при дисконтуваннi фiнансових iнструментiв 515030 тис. грн.

Доходи єффекту дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi 34 тис. 
грн..

Фiнансовi витрати 52452 тис. грн.,
у тому числi,

Витрати по дисконтуванню резервiв пiд пенсiї i iн. виплатам працiвникiв 49154 тис. 
грн.

Витрати при дисконтуваннi фiнансових iнструментiв 2103 тис. грн.
Витрати по дисконтуванню резервiв пiд рекультивацiю земель 1195 тис. грн.

Керівник Батареев О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 )

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

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

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв заповнюється за 2015 р. за непрямим методом.

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування

3500 0 758944 996239 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 139138 X 137543 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 12829 0 11673

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць

3515 0 35620 0 552579

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 
та інших негрошових операцій

3520 801036 0 0 11952

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 
інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів

3526 34013 0 0 2586

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 1733061 0 147199 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних 
активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної 
дебіторської заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 
періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних 
активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 2165608 0 22698 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 4117915 0 763695 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 
періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних 
зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 171294 X 51368

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3946621 0 712327 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 206 X 413 X
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дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 523400 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 112599 X 135560

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 4313070 X 695000

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 0 3902063 0 830147

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 44558 0 0 117820

Залишок коштів на початок року 3405 651 X 40039 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2927 0 78432 0

Залишок коштів на кінець року 3415 48136 0 651 0

Примітки

Фiнансовi витрати (3540) (3) надходження за звiтний перiод 52 452, за аналогiчний 
перiод (5) 38806

Протягом звiтного перiоду чистий рух коштiв скла:
- вiд операцiйної дiяльностi становить 3946621тис. грн. (надходження):

- вiд iнвестицiйної дiяльностi – 3902063 тис. грн. (видаток);
- - вiд фiнансовой дiяльностi – 0 тис. грн.;

- Залишок грошових коштiв на кiнець року становить – 48136 тис. грн.

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка
Зареєстрований 

капітал
Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 41869 0 0 10467 3652822 0 0 3705158

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 41869 0 0 10467 3652822 0 0 3705158

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 -632963 0 0 -632963

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110 0 0 0 0 -28032 0 0 -28032

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 -28032 0 0 -28032

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
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Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 -660995 0 0 -660995

Залишок на 
кінець року

4300 41869 0 0 10467 2991827 0 0 3044163

Примітки

Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал складає 41 869 377,55 грн. i його 
розподiлено на 837 387 551 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 

грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю.
Резервний капiтал становить 10467 тис. грн. Вiн створенний за рахунок прибутку.

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

Територія за КОАТУУ 121103660

Організаційно-правова 
форма господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 07.10.

Середня кількість 
працівників

3718

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 50029, Днiпропетровська обл., вул.Конституцiйна, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 2111 4786 0

 первісна вартість 1001 3834 6650 0

 накопичена амортизація 1002 1723 1864 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 263966 259440 0

Основні засоби: 1010 998090 1065291 0

 первісна вартість 1011 3234451 3356028 0

 знос 1012 2236361 2290737 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

 первісна вартість 1016 0 0 0

 знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

 первісна вартість 1021 0 0 0

 накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 22 22 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 238 270 0

Відстрочені податкові активи 1045 91027 237771 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 40834 146412 0

Усього за розділом I 1095 1396288 1713992 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 185328 82818 0

Виробничі запаси 1101 24304 26081 0

Незавершене виробництво 1102 255 546 0

Готова продукція 1103 119841 55955 0

Товари 1104 40928 236 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2233482 1223665 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 323802 260707 0

 з бюджетом 1135 298077 203827 0
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 у тому числі з податку на прибуток 1136 6130 0 0

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1950 4400 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 695000 3941285 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 6828 65507 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 6828 65507 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0

 інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 95937 29017 0

Усього за розділом II 1195 3840404 5811226 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 5236692 7525218 0

Пасив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 41869 41869 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 10467 10467 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3711872 3179079 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Неконтрольована частка 1490 0 0 0

Усього за розділом I 1495 3764208 3231415 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 379206 542821 542821

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0

 інші страхові резерви 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 379206 542821 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

 за товари, роботи, послуги 1615 584140 1281424 0

 за розрахунками з бюджетом 1620 165594 130841 0

 у тому числі з податку на прибуток 1621 18290 35610 0
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 за розрахунками зі страхування 1625 14229 8584 0

 за розрахунками з оплати праці 1630 32736 35731 0

 за одержаними авансами 1635 289343 2286523 0

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 7236 7879 0

Усього за розділом IІІ 1695 1093278 3750982 0

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 5236692 7525218 0

Примітки Примiтки до форми розкрито у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10559482 8650469

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -9853321 -7739335

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0

Валовий:
 прибуток 2090 706161 911134

 збиток 2095 0 0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 313450 727965

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( -89676 ) ( -92718 )

Витрати на збут 2150 ( -577375 ) ( -373642 )

Інші операційні витрати 2180 ( -104073 ) ( -69947 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190 248487 1102792

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 517448 903

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 52452 ) ( 38806 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 1316073 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 0 1064889

 збиток 2295 ( -602590 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 97829 -172623

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 892266

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 0 0

 збиток 2355 ( -504761 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
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Інший сукупний дохід 2445 -34186 -67999

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -34186 67999

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -6154 -12240

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -28032 -55759

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -532793 836507

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії 2470 0 0

 неконтрольованій частці 2475 0 0

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії 2480 0 0

неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 8916879 7068149

Витрати на оплату праці 2505 317044 294867

Відрахування на соціальні заходи 2510 113703 128744

Амортизація 2515 139200 138579

Інші операційні витрати 2520 1137618 645303

Разом 2550 10624444 8275642

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 837387427 837387484

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 837387427 837387484

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.60278 1.06554

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.60278 1.06554

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примiтки до форми розкрито у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 0 ) ( 0 )

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

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

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки
Консолiдованний звiт про рух грошових коштiв за 2015 р.ведеться за непрямим 

методом.

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування

3500 0 602590 1064889 0

Коригування на:
 амортизацію необоротних активів

3505 139200 X 138579 X

 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 12781 0 6331

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць

3515 0 308655 0 711192

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 
та інших негрошових операцій

3520 798858 0 10643 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 
інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів

3526 22149 0 9277 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 1670467 0 53141 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних 
активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної 
дебіторської заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 
періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних 
активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 2626461 0 257680 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 4385561 0 855492 0

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

3561 0 0 0 0

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 
періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних 
зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 172315 X 60258

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4213246 0 795234 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

 необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 2384 X 872 X

 дивідендів 3220 0 X 0 X
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Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 523400 X 1701100 X

Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

 необоротних активів 3260 X 112550 X 164630

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 4570729 X 2396100

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 0 4157495 0 858758

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 55751 0 0 63524

Залишок коштів на початок року 3405 6828 X 43880 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2928 0 26472 0

Залишок коштів на кінець року 3415 65507 0 6828 0

Примітки
Фiнансовi витрати (3540) (3) надходження за звiтний перiод 52 452, за аналогiчний 

перiод (5) 38806
Примiтки до форми розкрито у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за ЄДРПОУ 00191329

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка 

Разом зареєстрований 
капітал 

капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року

4000 41869 0 0 10467 3711872 0 0 3764208 0 3764208

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 41869 0 0 10467 3711872 0 0 3764208 0 3764208

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 -504761 0 0 -504761 0 -504761

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110 0 0 0 0 0 0 -28032 -28032 0 -28032

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Внески до 
капіталу

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 -532793 0 0 -532793 0 -532793

Залишок на 
кінець року

4300 41869 0 0 10467 3179079 0 0 3231415 0 3231415

Примітки Примiтки до форми розкрито у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".

Керівник Батарєєв О.С.

Головний бухгалтер Терещенко Н.А.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Iнформацiя про Пiдприємство
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є одним з найбiльших пiдприємств по видобутку залiзної руди на територiї Украйни. Основним видом 
дiяльностi Товариства є добування залiзних руд.
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» засноване вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 
15.06.93 р. №210/93, наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16.05.04 р. №47, наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 31.05.04 р. 
№168 та наказу Комiтету економiки виконкому Днiпропетровської обласної ради вiд 27.12.94 р. №101 шляхом перетворення державного 
рудника «Суха Балка» у вiдкрите акцiонерне товариство.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 22 вiд 28.03.2011 р.) та державної реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту Товариства, Вiдкрите акцiонерне товариство "СУХА БАЛКА" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА".
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2015 рiк становила 3718 особи.
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» i її структурнi пiдроздiли розташованi: Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Конституцiйна, 5. 
Основними видами дiяльностi Групи є видобуток руди, будiвництво, торгiвля.
Структура Групи на 31 грудня 2015 та 2014 рр. та 1 сiчня 2014 р. виглядала наступним чином:
Найменування компанiї Країна реєстрацiї Основна дiяльнiсть Ефективна частка володiння
31.12.2015 31.12.2014 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Україна видобуток руди материнська компанiя материнська компанiя
ТОВ «КРИВОРIЖШАХТОБУД» Україна будiвництво Х злиття
ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» Україна торгiвля 100% 100%
Станом на 31.12.2015 року Компанiя ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є материнською по вiдношенню до ТОВ «ТД Євраз Україна». Станом на 
31 грудня 2015 року доля володiння в активах та зобов’язаннях ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» становить 100%.
2.Основа пiдготовки звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2015 року пiдготовлена вiдповiдно методу iсторичної вартостi, за винятком 
випадкiв, розкритих в облiковiй полiтицi далi. 
Менеджмент Групи пiдготував консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч (UAH `000), крiм випадкiв, де вказано 
iнше.
3.Основа для консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх компанiй станом на 31.12.2015 р. та на 31.12.2014 р. 
Дочiрнi компанii повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що представляє собою дату одержання контролю над дочiрньою 
компанiєю, i продовжують консолiдуватись до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той 
самий перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного використання Облiкової полiтики для всiх компанiй Группи. Всi 
внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки i збитки, що виникли в результатi операцiй всереденi Групи, повнiстю 
виключенi.
4.Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення 
Судження
Пiдготовка Консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення 
оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на 
розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до 
результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться 
такi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики Групи керiвництво використовувало такi судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, 
визнанi у Консолiдованiй фiнансовiй звiтностi:
Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними 
операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки 
зору мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв 
на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi 
законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, 
якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань 
протягом наступного фiнансового року.
Зобов'язання з виплат працiвникам
Група розраховує пенсiйнi зобов'язання перед працiвниками використовуючи метод нарахування прогнозних одиниць. Керiвництво 
використовує актуарнi припущення для розрахунку заборгованостi за зобов'язаннями по пенсiйним програмах Групи на кожну балансову 
дату. Це вимагає вiд керiвництва Групи здiйснення оцiнок грошових потокiв очiкуваних в майбутньому за програмами та вибору належної 
ставки дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв (Примiтка 20).
Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату. Для визначення вiдповiдної ставки дисконтування, керiвництво приймає до уваги 
поточнi вiдсотковi ставки по державним облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних таблицях смертностi по Українi.
Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної заробiтної плати базується на очiкуваному рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому 
досвiдi.
Резерв 
Група регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних 
активiв. Група використовує судження, якi ґрунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 
активу у випадку, коли 
контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на 
iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 
Група створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним частинам. Крiм того, деяка частина готової продукцiї Групи 
вiдображена в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрної iнформацiї, 
доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної 
дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду.
Судовi розгляди
Група застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими 
розглядами або незадоволеними претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою 
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арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при 
визначеннi iмовiрностi задоволення позову або претензiї, пред'явлених Групi, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або 
претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь-якої 
оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру 
надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок 
може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на 
можливе зменшення корисностi.
Ознаки, якi Група вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою виявлення зменшення корисностi, включають 
наступне: суттєве зменшення ринкової вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 
майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї Групи (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; 
пошкодження активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники.
Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ґрунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi майбутньої дiяльностi, можливостi активiв 
приносити дохiд, припущень щодо подальших ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 
припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр 
вiдповiдної дисконтної ставки.
Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки, також вимагає використання оцiнок керiвництва. 
Методики, що застосовуються для визначення цiнностi використання активiв, включають використання методiв дисконтованих грошових 
потокiв, якi оцiнюють майбутнi грошовi потоки кожної генеруючої одиницi. При цьому Група визначає вiдповiдну ставку дисконтування 
для розрахунку поточної вартостi грошових потокiв. Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, 
робить iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення
5.Основнi принципи облiкової полiтики
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
Iнвестицiї Групи в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйоване пiдприємство - це пiдприємство, на 
яке Група має iстотний вплив. За методом участi в капiталi, iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображаються в консолiдованому звiтi 
про фiнансовий стан за собiвартiстю з урахуванням змiн частки Групи в чистих активах асоцiйованого пiдприємства, що вiдбулися пiсля 
первинного визнання. Гудвiл, що вiдноситься до асоцiйованого пiдприємства, включається у його балансову вартiсть та не амортизується i 
окремо не тестується на зменшення корисностi.
У консолiдованому звiтi про сукупнi доходи вiдображається частка результатiв дiяльностi асоцiйованого пiдприємства. При змiнах, що 
вiдображеннi безпосередньо в капiталi асоцiйованого пiдприємства, Група визнає частку, що належить їй у будь-яких змiнах та розкриває 
це, якщо доречно, у консолiдованому звiтi про змiни в капiталi. Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж 
членами Групи та асоцiйованим пiдприємством елiмiнуються пропорцiйно частцi у асоцiйованому пiдприємствi.
Частка прибутку або збитку асоцiйованого пiдприємства вiдображається окремим рядком доходу у консолiдованому звiтi про сукупнi 
доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам асоцiйованого пiдприємства та є прибутком пiсля сплати податкiв та меншостi 
неконтрольної частки 
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
участi дочiрнiх пiдприємств асоцiйованого пiдприємства. Консолiдована фiнансова звiтнiсть асоцiйованого пiдприємства пiдготовлена за 
той самий перiод, що й звiтнiсть материнської компанiї. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у вiдповiднiсть облiкових 
полiтик з облiковою полiтикою Групи.
Пiсля застосування методу участi в капiталi, Група визначає чи iснує необхiднiсть додаткового зменшення вартостi iнвестицiї внаслiдок 
втрати вартостi. На кожну балансову дату Група визначає чи iснують будь-якi об'єктивнi ознаки зменшення вартостi iнвестицiї в 
асоцiйоване пiдприємство. Якщо зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство було виявлене, Група розраховує суму 
зменшення вартостi як рiзницю мiж вiдновлювальною вартiстю та балансовою вартiстю яка признається у звiтi про сукупнi доходи.
У випадку втрати iстотного впливу на асоцiйовану компанiю Група оцiнює i визнає iнвестицiю, що залишилась, за справедливою вартiстю. 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю асоцiйованої компанiї на момент втрати iстотного впливу i справедливою вартiстю iнвестицiї, що 
залишилась, i надходженнями вiд вибуття визнається у складi прибутку або збитку.
Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою та валютою презентацiї Групи. Операцiї в 
iноземних валютах перераховуються в функцiональну валюту по курсу Нацiонального Банку України на дату здiйснення операцiї. 
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу Нацiонального 
Банку України на балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi облiковуються 
за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу Нацiонального Банку України на дату їх первiсного визнання.
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Групою оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно 
оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або 
мит iз продажу. Група аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з 
метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Група дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими 
договорами. Для визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з 
правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, при доставцi товарiв.
Вiдсотковий дохiд
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i вiдсотковими фiнансовими активами, класифiкованими як 
наявнi для продажу, вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що точно дисконтує 
очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, 
якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Вiдсотковий дохiд 
включається до складу фiнансового 
доходу у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Податки
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина 
витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
• Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або 
кредиторської заборгованостi, вiдображеної у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного 
доходу i валових витрат, вiдображених компанiями в їх податкових декларацiях. В 2015 роцi i 2014 роцi ставка податку на прибуток 
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пiдприємств складала 18%. Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до 
сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання балансу по всiх тимчасових рiзницях 
мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях. 
На кожну балансову дату Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо 
бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого 
податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та податковими законами), застосування яких 
очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу 
податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в консолiдованому звiтi про сукупнi доходи, 
облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, 
вiдображається в складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права 
зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 
стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.
Пенсiйнi та iншi виплати персоналу
Державна пенсiйна програма
Група сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi 
застосовуються до фонду оплати працi. У консолiдованому звiтi про сукупнi доходи витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в 
тому ж перiодi, що й вiдповiдна сума заробiтної плати.
Програма Пiдприємства з виплат персоналу
1. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам Групи, якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з 
законодавством України.
2. Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно 
колективного договору.
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами визначаються в консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 
Актуарнi прибутки та збитки пов’язанi з вiдшкодуванням в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам Групи, якi 
працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України визнаються у складi iншого сукупного доходу, а разову виплату 
працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного 
договору в консолiдованому звiтi про фiнансовий результат.
Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних планах нараховується прямолiнiйним методом протягом перiоду до моменту, 
коли цi суми належать до виплати. Якщо вартiсть ранiше наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi 
зобов'язання, то вiдповiдно вона нараховується одразу в повнiй сумi.
Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть зобов'язань за планом з установленими 
виплатами (визначену з використанням ставки дисконтування, розрахованої на основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як 
пояснюється у Примiтцi 20 за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та 
справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання, та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю; позики та 
дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як похiднi iнструменти призначенi 
для хеджування при ефективному хеджуваннi. Група визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як 
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi 
здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi 
законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з 
придбання активу.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб: 
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або обумовленими виплатами, якi не 
котируються на активному ринку. 
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної 
процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при 
придбаннi, а також 
комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у консолiдованому 
звiтi про сукупнi доходи. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи у складi витрат iз 
iнших операцiйних витрат.
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або компанiї фiнансових активiв. 
Фiнансовий актив або компанiя фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в 
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив 
на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або компанiєю фiнансових 
активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або компанiя боржникiв зазнають 
iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату процентiв або основної 
суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм 
цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться 
у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку проводить окрему оцiнку iснування 
об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально 
значимими. Якщо Група визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд 
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його значимостi, вона включає цей актив до компанiї фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм 
розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або 
продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i 
приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були 
понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за 
фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою 
поточну ефективну ставку процента.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi 
доходи. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй 
для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв 
вiд фiнансування у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а 
все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд 
знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд 
знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового 
iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у консолiдованому звiтi про сукупнi 
доходи.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при 
ефективному хеджуваннi. Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку позик i кредитiв на витрати безпосередньо 
пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди.
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком погашення оцiнюються за амортизованою 
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 
погашення оцiнюється за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи при 
припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною 
частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 
сукупнi доходи.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване 
або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо 
умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i 
початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Згортання фiнансових iнструментiв
Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi здiйснюється тiльки за наявностi юридично 
закрiпленого права провести згортання визнаних сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з 
погашенням зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається 
виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для 
коротких позицiй), без вирахування витрат за угодою.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування 
вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, 
використання 
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 
Основнi засоби
Група вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин 
обладнання при дотриманнi необхiдних умов визнання активiв.
На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних засобiв. За наявностi зазначених ознак 
керiвництво Групи виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої 
вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi використання активу. При цьому балансова вартiсть активiв зменшується до 
величини суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi витрат (збитку вiд знецiнення) у консолiдованому звiтi про 
сукупнi доходи. Збиток вiд знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в оцiночних 
показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання 
або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до консолiдованого звiту про сукупнi доходи за рiк, у якому 
актив був знятий з облiку.
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним методом протягом передбачуваного 
строку корисного використання активiв. Строки корисного використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за станом на кожну 
звiтну дату.
У таблицi нижче наведенi термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв.
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Будiвлi та споруди вiд 1 до 45 12
Машини i обладнання вiд 1 до 50 4
Транспортнi засоби вiд 2 до 14 3
Iншi основнi засоби вiд 1 до 18 3
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом 2015 року проводились пiдприємством вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi 
засоби», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв», та облiкової полiтики.
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Група приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з термiном служби бiльше 1 року (у тому числi об'єкти, що знаходяться на державнiй 
реєстрацiї) 
• з сiчня по серпень 2015 року вартiстю бiльше 2500 грн.;
• з вересня по грудень 2015 року вартiстю бiльше 6000 гривень,
використовуванi у виробничiй, торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей адмiнiстративного управлiння. Об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, 
що знаходяться в невиробничих пiдроздiлах) облiковуються за нульовою вартiстю до моменту перемiщення у виробничий пiдроздiл або 
повного вибуття об'єкту. 
Група нараховує амортизацiю окремо по кожному iстотному компоненту об'єкта основних засобiв. Витрати на утримання об'єктiв основних 
засобiв вiдносяться на витрати в момент їх виникнення. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти 
списуються.
Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть 
будiвництва та iншi прямi витрати. Незавершене будiвництво 
5.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде добудований та введений в експлуатацiю.
Оренда
Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення 
вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи 
переходить право використання активу в результатi даної операцiї.
Для операцiй оренди якi виникли до 1 сiчня 2005 року згiдно з тлумаченням КТМФЗ 4 датою виникнення вiдносин оренди вважається 1 
сiчня 2005 року.
Група в якостi орендаря
Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Групи переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, 
капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi 
дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв.
Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої 
ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у консолiдованому звiтi про сукупнi 
доходи.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи прямолiнiйним методом протягом 
усього строку оренди.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого 
перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної 
вартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на 
позики включають процентнi витрати та iншi витрати, понесенi компанiєю у зв'язку з позичанням коштiв.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, придбанi 
нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на 
предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного 
використання становлять:
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Комп'ютернi програми вiд 1 до 9 4
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 1 1
Лiцензiї вiд 2 до 4 4
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2015 року здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до 
норм МСБО 38 «Нематерiальнi активи», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв» та облiкової полiтики. Iншi 
об'єкти (лiцензiї, патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з термiном служби 
не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами, враховуються у дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим 
авансам i списуються до складу витрат рiвномiрно впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного забезпечення. 
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї 
нематерiального активу.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для сировини, основних матерiалiв, 
напiвфабрикатiв – по середньозваженiй собiвартостi, допомiжнi матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних 
предметiв та покупних напiвфабрикатiв за методом по середньозваженiй собiвартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких 
очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Станом на кожну балансову дату Група визначає ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо 
необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, Група виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування 
активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: справедлива вартiсть активу або одиницi, 
що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування 
активу визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд 
потокiв, що генеруються iншими активами або компанiями активiв.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим та списується до 
вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування 
до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої 
вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 
коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi активiв визнаються в 
окремому рядку у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи за винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi 
iншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого сукупного доходу в межах 
суми попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату Група визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу, за виключенням гудвiлу, 
зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше 
визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, якi використовувались для 
визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова 
вартiсть активу збiльшується до його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 
амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке 

Стр. 71 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою 
вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
Передплати виданi
Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за 
вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують 
об'єктивнi свiдчення того, що Група не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. Сума резерву 
розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються 
в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд та збитки в складi iнших операцiйних витрат.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 
банкiвському рахунку, готiвки в касi.
Резерви
Резерв визнається тодi, коли Група має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть 
того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути 
достовiрно оцiнена. Якщо Група очiкує, що забезпечення повнiстю або частково буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про 
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що 
вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за вирахуванням вiдшкодування.
У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих 
потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у 
часi, а також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що 
вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Потенцiйнi активи та зобов'язання
Потенцiйнi активи не вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до консолiдованої 
фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання не 
вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi у випадку, 
коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi 
зобов'язання розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 
маловiрогiдною.

Продовження тексту приміток

6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних перiодах. Вони 
призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн 
на фiнансову звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ(IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти”
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустив фiнальну версiю стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Стандарт набуває чинностi 
для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову 
дату застосування.
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдсроченi рахунки тарифного регулювання»
У сiчнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкував стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдсроченi рахунки тарифного регулювання» у якому 
встановлюється порядок облiку залишкiв на вiдсроченних рахунках тарифного регулювання.
МСФЗ (IFRS) 14 дiє вiдносно першої рiчної звiтностi компанiї в вiдповiдностi з МСФЗ за перiоди якi починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля 
цiєї дати.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами iз замовниками»
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкував новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами iз замовниками», який замiнить 
стандарти МСБО (IAS) 18 «Виручка» та МСБО (IAS) 11 «Договори пiдряду». Принципи МСФЗ 15 забезпечують бiльш структурований 
похiд до оцiнки i визнання виручки.
Стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього 
стандарту, та обирає початкову дату застосування.
Поправки до стандарту МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть»
У травнi 2014 року Рада з МСФО внесла змiни в стандарт МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть", в яких представленi iнструкцiї 
по облiку придбання долi участi в спiльних операцiях, якщо операцiї складають окремий бiзнес. У поправках висвiтлено, як учасник 
спiльної операцiї повинен вiдображати в облiку придбання долi участi в спiльних операцiях, коли дiяльнiсть спiльної операцiї є окремим 
бiзнесом.
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки 
не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
«Методи нарахування амортизацiї» (поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» и МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»).
Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартiв МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", вказавши 
допустимi методи нарахування амортизацiї. У поправках позначена позицiя Ради з МСФЗ вiдносно використання методiв амортизацiї, 
заснованих на виручцi. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї. 
«Плодоноснi рослини» (поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство»).
У червнi 2014 року Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартiв МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 41 "Сiльське 
господарство". У поправках вiдображенi змiни порядку облiку плодоносних рослин - виноградних посадок, яблуневих садiв i тому подiбне.
Змiни до стандартiв набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2016 року або пiсля цiєї дати. Передбачається, що данi поправки не зроблять вплив на фiнансове положення або фiнансовi результати 
дiяльностi Компанiї.
МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»
У серпнi 2014 року 2014 года Раза з МСФЗ опублiкувала поправки, внесенi в стандарт МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Цi 
змiни дозволять органiзацiям застосовувати метод пайової участi ("equity method") для облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi i асоцiйованi 
пiдприємства в окремiй 
звiтностi. Змiни до стандарту набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.
Компанiя не робила iнвестицiї в дочiрнi, спiльнi i асоцiйованi пiдприємства в поточному перiодi. Проте данi поправки будуть взятi до уваги 
при майбутнiх iнвестицiях. 
Поправки к МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в операцiях мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або 
спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСБО (IAS) 28 в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка 
продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству. 
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Данi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi 
поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Щорiчнi удосконалення МСФО. Перiод 2012-2014.
Змiни до стандартiв набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. 
Передбачається, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
7. Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2015, 2014 рокiв нематерiальнi активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть: 
Комп'ютернi програми 5 835 3 029
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 815 805
Всього 6 650 3 834
Накопичена амортизацiя та знецiнення: 
Комп'ютернi програми (1 335) (1 323)
Iншi НМА, вкл. аванси виданi (529) (400)
(1 864) (1 723)
Всього 4 786 2 111
Нижче приведена розшифровка руху нематерiальних активiв за 2015 та 2014 роки, тис.грн.:
Комп'ютернi програми Iншi НМА, вкл. аванси виданi Всього
Станом на 31.12.2014 року, вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї 1 706 405 2 111
Надходження 3 223 14 3 237
Вибуття, NBV ( Ф.2.) 
Амортизацiйнi вiдрахування (429) (133) (562)
Перекласифiкацiя активiв 
Станом на 31.12.2015 року, вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї 4 500 286 4 786
8. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв основнi засоби включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть: 
Будiвлi та споруди 1 593 907 1 588 107
Машини та устаткування 1 572 569 1 567 535
Транспорт та транспортнi засоби 83 743 74 752
Гiрничоруднi активи 98 876 (2 917)
Iншi ОС 6 933 6 974
Незавершене будiвництво 259 440 263 966
3 615 468 3 498 417
Накопичена амортизацiя та знецiнення: 
Будiвлi та споруди (927 238) (908 146)
Машини та устаткування (1 308 997) (1 285 524)
Транспорт та транспортнi засоби (46 783) (35 573)
Гiрничоруднi активи (2 111) (2 111)
Iншi ОС (5 608) (5 007)
Незавершене будiвництво -
(2 290 737) (2 236 361)
Всього: 1 324 731 1 262 056
Нижче приведена розшифровка руху основних засобiв за 2014 та 2015роки, тис.грн.:
Будiвлi та споруди Машини та устаткування Транспорт та транспортнi засоби Гiрничi активи Iншi ОС Незавершене будiвництво Всього
Станом на 01.01.2014р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 708 538 284 727 41 791 6 150 1 799 209 893 1 252 898
Перекласифiкацiя активiв - (1 930) - - 1 930 - -
Надходження - - 
- - 167 534 167 534
Введення в експлуатацiю 33 579 69 057 9 706 - 926 (113 268) -
Вибуття - (130) (13) - (1 668) (2) (1 813)
Амортизацiйнi вiдрахування (58 189) (66 390) (12 097) (270) (1 018) - (137 964)
Збиток вiд знецiнення, що списується в звiтi про сукупнi прибутки (3 967) (3 323) (208) - (2) (191) (7691)
Змiни в резервi на рекультивацiю
- - - (10 908) - - (10 908)
Будiвлi та споруди Машини та устаткування Транспорт та транспортнi засоби Гiрничi активи Iншi ОС Незавершене будiвництво Всього
Станом на 31.12.2014р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 679 961 282 011 39 179 (5 028) 1 967 263 966 
1 262 056
Перекласифiкацiя активiв 
Надходження 457 468 105 191 106 116
Введення в експлуатацiю 42 526 50 378 10 411 161 (103 476) 
Вибуття (288) (33) (9) (4) (334)
Амортизацiйнi вiдрахування (56 275) (68 990) (12 597) (776) (138 638)
Збиток вiд знецiнення, що списується в звiтi про сукупнi прибутки (7) 5 028 (18) (6 237) (1234)
Змiни в резервi на рекультивацiю 96 765 96765
Станом на 31.12.2015р., вартiсть, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, знецiнення 666 669 263 572 36 960 96 765 1 325 259 440 1 324 
731
У складi незавершеного будiвництва вiдображенi авансовi платежi пiдрядникам i постачальникам основних засобiв без врахування ПДВ у 
розмiрi 4737 тис.грн. i 4077 тис.грн. на 31.12.2015 та на 31.12.2014 рокiв вiдповiдно, та безвiдкличний акредитив пiд придбання основних 
засобiв у розмiрi 206 тис.грн. станом на 31.12.2015 рокiв.
Група не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв пiд час їх переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, 
консервацiю. Первiсна вартiсть таких об’єктiв станом на 31.12.15р. складала 6929 тис.грн., на 31.12.14 р. 1332 тис.грн, накопичена 
амортизацiя станом на 31.12.15 складала 3161 тис.грн., на 31.12.14 – 378 тис.грн. Вартiсть наданих основних засобiв в оренду станом на 
31.12.14 р. складала 34197 тис.грн., на 31.12.15 р. - 33923 тис.грн. У фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не надавались.
9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iнвестицiю в статутний капiтал ЛК Аджалик, яке є дочiрньою компанiєю ТОВ «ТД Евраз Україна», за рiшенням керiвництва Групи даний 
актив Група враховує по собiвартостi i не консолiдує в фiнансовiй звiтнiсть, бо вважає цю iнформацiю несуттєвою. Вартiсть iнвестицiї ЛК 
Аджалик складає 22 тис.грн. 
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10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв довгострокова дебiторська заборгованiсть включає наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Штраф 265 231
Розрахунки по безвiдсотковим займам 5 7
Всього: 270 268
Група станом на 31 грудня 2015 року має довгострокову дебiторську заборгованiсть вiд ПАТ «Пiвденний ГЗК» у сумi 265 тис.грн. 
(номiнальна вартiсть 5169 тис.грн. та нарахований дисконт (4904) тис.грн.), на 31.12.2014 року вона становила 231 тис.грн. (первiсна 
вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування (4938) тис.грн.). Дана заборгованiсть утворилась у результатi укладених Мирових 
угод мiж ПАТ «Пiвденний ГЗК» та ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» про вiдстрочення платежу строком на 25 рокiв. Заборгованiсть 
оцiнюється за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, яка складала 15,0%. Дата 
погашення заборгованостi 2037 рiк.
11. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток
Станом на 31 грудня 2015 та 2014рокiв складовi податку на прибуток були наступними, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Поточний податок на прибуток (42 761) (185 750)
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi 0
(373)
Доходи (витрати) з вiдстроченого оподаткування 140 590 13 500
Податок на прибуток 97 829 (172 623)
Доходи Групи пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України.
Узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй фiнансовiй звiтностi, та прибутку бухгалтерського збитку помноженого на 
чинну ставку оподаткування в Українi 18% на 31.12.2015 та на 31.12.2014 рiк з урахуванням ставок податку на прибуток згiдно положень 
Податкового кодексу України, наведено нижче:
2015 р. 2014 р.
Прибуток / (Збиток) до оподаткування (602 590) 1 064 889
Ставка 18% 18%
Гiпотетичний дохiд (витрати) з податку на прибуток за встановленою ставкою 108 466 (191 680)
Вплив змiни ставки оподаткування - (5 556)
Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування (10 637) (576)
Податкова iндексацiя основних засобiв - 25 562
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi - (373)
Доходи (витрати) з податку на прибуток 97 829 (172 623)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2015 року пов'язанi з наступними статтями:
31.12.2015р. Змiна, визнана у cовокупному доходi Змiна, визнана у звiтi про сукупний дохiд 01.01.2015р.
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ) 
ВПЗ – Основнi засоби 994 (994)
ВПЗ - Нематерiальнi активи (17) (17) -
ВПЗ – Дебiторська заборгованiсть 17 640 (17 640)
ВПЗ - Iнше -
(17) 18 617 (18 634)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА) 
ВПА – Податковi збитки для залiку 136 938 126 122 10 816
ВПА – Нарахованi зобов'язання 95 764 6 154 16 733 72 877
ВПА – Дебiторська заборгованiсть -
ВПА – Основнi засоби 5 086 (20 830) 25 916
ВПА - Нематерiальнi активи (3) 3
ВПА - Iнше (49) 49
237 788 6 154 121 973 109 661
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 237 771 6 154 140 590 91 027
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2014 року пов'язанi з наступними статтями:
31.12.2014р. Змiна в облiковiй полiтицi Змiна, визнана у звiтi про сукупний дохiд 01.01.2014р.
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ) 
ВПЗ – Основнi засоби (994) - 2 830 (3 824)
ВПЗ - Нематерiальнi активи 
ВПЗ – Дебiторська заборгованiсть (17 640) - (17 552) (88)
ВПЗ - Iнше - - 283 (283)
(18 634) - (14 439) (4 195)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА) 
ВПА – Податковi збитки для залiку 10 816 - (8 880) 19 696
ВПА – Нарахованi зобов'язання 72 877 12 240 11 705 48 932
ВПА – Дебiторська заборгованiсть - - (514) 514
ВПА – Основнi засоби 25 916 - 25 579 337
ВПА - Нематерiальнi активи 3 - 3
ВПА - Iнше 49 - 49 -
109 661 12 240 27 939 69 482
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 91 027 12 240 13 500 65 287

11. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток (продовження)
В майбутнiх перiодах Група використає вiдстроченнi податковi активи для зменшення своїх податкових зобов'язань. 
Очiкується погашення податкових збиткiв, що утворилися у 2015 р. за рахунок повернення у 2016 роцi фiнансової допомоги, наданої ПАО 
ДМЗ iм. Петровського та завдяки тому що, згiдно за прогнозними даними управлiнського облiку, Група планує працювати з прибутком.

Продовження тексту приміток

12. Iншi необоротнi активи
Iншi необоротнi активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть до вiдшкодування 27 604 24 826
Довгострокова дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 106 790 -
Iншi необоротнi активи 12 018 16 008
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Всього: 146 412 40 834
Погашення суми передплати:
• з податку на додану вартiсть у розмiрi 34560 тис.грн. передбачається у 2016 та 2017 роках шляхом залiку поточними податковими 
зобов’язаннями з ПДВ. При розрахунку дисконту з податку на додану вартiсть Група застосовувала метод ефективної ставки 
(дисконтування), яка дорiвнювала 19,7%, сума дисконту складає 6956 тис.грн.;
• з податку на прибуток вартiсть у розмiрi 153009 тис.грн. передбачається у 2016 та 2017 роках шляхом роботи з прибутком. При розрахунку 
дисконту з податку на прибуток Група застосовувала метод ефективної ставки (дисконтування), яка дорiвнювала 19,7%, сума дисконту 
складає 46219 тис. грн.
Iншi необоротнi активи у сумi 12018 тис.грн. складаються iз аварiйного запасу.
13. Запаси
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рокiв запаси включали наступне:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Виробничi запаси 26 081 24 304
Незавершене виробництво 546 255
Готова продукцiя 55 955 119 841
Товари 236 40 928
Всього: 82 818 185 328
Станом на 31.12.2015р. запаси вiдображенi в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за найменшою з собiвартостi, або чистої вартостi 
реалiзацiї з урахуванням створеного резерву на знецiнення, який розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства. Резерв зi 
списання вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становив 562 тис.грн., 523 тис.грн. вiдповiдно.
14. Поточна дебiторська заборгованiсть та передплати
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв цi статтi балансу включали наступне, тис.грн.:
14. Поточна дебiторська заборгованiсть та передплати (продовження)
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 226 247 2 238 086
Резерв сумнiвних боргiв (2 582) (4 604)
1 223 665 2 233 482
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 804 2 218
Резерв сумнiвних боргiв (404) (268)
4 400 1 950
Передплати виданi 260 951 323 848
Резерв сумнiвних боргiв (244) (46)
Всього: 260 707 323 802
Аналiз дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, а також рух резерву сумнiвних боргiв наведений у Примiтцi 30.
15. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014 р. 31.12.2014 р.
Податок на прибуток - 6 130
ПДВ 203 839 297 538
Резерв по ПДВ (13) (5 591)
Iншi податки 1 -

203 827 298 077
ПДВ за авансами отриманими 28 954 95 164
Страховi внески 59
4 773
-
ПДФО 
29 017 95 937
16. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
У 2015 року ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» уклала договiр №378 вiд 20.01.2015р. з ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» про безвiдсоткову 
зворотню фiнансову допомогу згiдно iз положеннями ст.-1046-1049 Цивiльного Кодексу України на загальну сумму 4313 млн.грн. 
Згiдно умовам договору №378 вiд 20.01.2015р. фiнансова допомога повинна бути повернута не пiзнiше 29.12.2016 року. 
Фiнансова допомога оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки.
Справедлива вартiсть фiнансової допомоги визначена, як величина сукупних грошових потокiв, дисконтованих за ринковою ставкою 
(середньозваженої). Вiдсотковi ставки були визначенi для кожного траншу займу, який знаходяться в дiапазонi вiд 19,37% до 29,87%
Протягом 2015 року з сiчня по липень було надано безвiдсоткової зворотньої фiнансової допомоги у сумi 4313 млн.грн., та повернуто по 
цьому договору у серпнi 45 млн.грн., у вереснi 7 млн.грн., у жовтнi 15 млн.грн.
16. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (продовження)
Також у 2015 роцi ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» уклала договiр № 172/1629/2015 вiд 22.12.2015р. з ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» про 
безвiдсоткову зворотню фiнансову допомогу згiдно iз положеннями ст.-1046-1049 Цивiльного Кодексу України на загальну сумму 260 
млн.грн., строком погашення до 31.12.2016 року. Протягом 2015 року було надано безвiдсоткової зворотньої фiнансової допомоги у сумi 
257,7 млн.грн.
Крiм того на початок 2015 року ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» мала дебiторську заборгованiсть на суму 695 млн. грн. по договору №5877 
вiд 03.12.2014 з ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» про безвiдсоткову зворотню фiнансову допомогу. Протягом 2015 року з сiчня по 
грудень було повернуто 456,4 млн.грн. Згiдно додаткової згоди мiж сторонами залишок заборгованостi у суммi 238,6 тис.грн. повинен бути 
повернений не пiзнiше 29.12.2016 року.
Обороти поточних фiнансових iнвестицiй за 2015 рiк становили:
Найменування 31.12.2015 р. Повернуто фiнансових iнвестицiй Видано фiнансових iнвестицiй Нараховано дисконту 31.12.2014 р.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 4 742 329 (523 400) 4 570 729 695 000
Дисконт (801 044) (801 044) 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 941 285 (523 400) 4 570 729 (801 044) 695 000
17. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти, переважно складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках та були деномiнованi в 
наступних валютах:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Гривнi 64 619 6 359
Долари США 25 -
Євро - -
Рублi Росiї 863 469
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65 507 6 828
18. Статутний капiтал
Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал складає 41869377,55 грн. i його розподiлено на 837387551 штук простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю.

18. Статутний капiтал (продовження)
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi товариства наведена в таблицi:
Найменування Частка у статутному капiталi (%) станом на 31.12.15 р. Частка у статутному капiталi (%) станом на 31.12.14 р.
Iншi акцiонери. 
На 31.12.2015р. кiлькiсть акцiй у володiннi 6 262 739 штук, номiнальною вартiстю 313 136,95 грн.
На 31.12.2014р. кiлькiсть акцiй у володiннi 6 263 159 штук, номiнальною вартiстю 313 157,95 грн 0,7479 0,7479
(Palmrose B.V.) Палмроз Б.В. Адреса: Нiдерланди, Hoogoorddreef, буд.15, Amsterdam, 1101BA.
На 31.12.2015р. кiлькiсть акцiй у володiннi 831 124 812 штук, номiнальною вартiстю акцiй 41 556 240,60 грн.
На 31.12.2014р. кiлькiсть акцiй у володiннi 831 124 392 штук, номiнальною вартiстю акцiй 41 556 219,60 грн. 99,2521 99,2521
Станом на 31.12.2015р. вилучений капiтал вiдсутнiй, станом на 31.12.2014р. вилучений капiтал складав 31,50 грн. в кiлькостi 105 акцiй.
19. Iншi довгостроковi зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014 р. 31.12.2014 р.
Зобов'язання з виплат працiвникам (Примiтка 20) 419 573 356 112
Резерв з рекультивацiї землi 105 827 7 867
Довгострокова заборгованiсть за нематерiальнi активи 91 
Iнша довгострокова заборгованiсть 17 330 15 227
542 821 379 206
Iнша довгострокова заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2015 року Група має довгострокову заборгованiсть перед ПАТ «Пiвденний ГЗК», що є штрафом за несвоєчасну сплату 
продукцiї у сумi 17330 тис.грн. (номiнальна вартiсть 85118 тис.грн. та нарахований дисконт 67788 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2014 року 
ця заборгованiсть складала 15227 тис. грн. (номiнальна вартiсть 85118 тис.грн. та нарахований дисконт 69891 тис.грн.).Дана заборгованiсть 
утворилась у ТОВ «ЄвразРесурс Україна» перед ПАТ «Пiвденний ГЗК», та була передана ПАО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у результатi 
об’єднання бiзнесу у 2013 роцi. На пiдставi укладених Мирових угод у 2013 та 2012 роках iз ПАТ «Пiвденний ГЗК» про вiдстрочення 
платежу строком на 15 рокiв заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної 
процентної ставки, яка складає 15,00% (для заборгованостi зi строком погашення 31.12.2027) та 13,00% (для заборгованостi зi строком 
погашення 30.06.2028).
Резерв з рекультивацiї землi
Резерв пiд оцiночнi зобов'язання по рекультивацiї землi розраховується як дисконтована величина майбутнiх витрат, визначених з 
урахуванням прогнозованої iнфляцiї. Група прийняла рiшення дисконтувати величину майбутнiх витрат на рекультивацiю землi, якi згiдно 
оцiнцi спецiалiстiв 
пiдприємства на 31.12.2015р. складали 474322 тис.грн. При цьому передбачається, що очiкуваний строк понесення майбутнiх витрат – 2038 
рiк, ефективна ставка дисконтування дорiвнює 12,83%, iндекс iнфляцiї становить 3,5834 (або 6%). Тому станом на 31 грудня 2015 року 
резерв з рекультивацiї землi складає 105827 тис.грн. (Примiтка 23). Станом на 31 грудня 2014 року резерв з рекультивацiї землi складав 
7867 тис.грн. Величина майбутнiх витрат становила 272214 тис.грн., очiкуваний строк понесення майбутнiх витрат – 2038 рiк, ефективна 
ставка дисконтування дорiвнювала 22,6%, iндекс iнфляцiї становив 3,8432 (або 6%).
20. Зобов'язання з виплат працiвникам
Плани зi встановленими внесками
Пенсiйнi плани з встановленими внесками являють собою вiдрахування Групи Пенсiйному Фонду, Фонду соцiального страхування та 
Фонду зайнятостi. У Групи немає юридичних або добровiльно прийнятих на себе зобов'язань по наступним вiдрахуванням в вiдношеннi 
проведених виплат. 
Плани зi встановленими виплатами 
Група формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України витрати на виплату та доставку 
пенсiй, нарахованих на пiльгових умовах громадянам, 
якi працювали повний робочий день на пiдземних роботах та роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi на 
пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 13 ЗУ «Про пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову пенсiю.
20. Зобов'язання з виплат працiвникам (продовження)
Чистi витрати по виплатах (вiдображенi у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї) за 2015 i 2014 роки: 
2015 р. 2014 р. 
Вартiсть поточних послуг 21 809 17 157
Процентнi витрати 49 154 34 654
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi (20) 131
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (15 173) 1 241
55 770 53 183

Рух зобов’язань по плану зi встановленими виплатами за 12 мiсяцiв 2015 та 2014 рокiв
2015 р. 2014 р. 
Станом на 1 сiчня 356 112 260 122
Сумарний ефект вiд змiни в облiковiй полiтицi -
Станом на 1 сiчня, скориговано 356 112 260 122
Вартiсть поточних послуг 21 809 17 157
Процентнi витрати 49 154 34 654
Виплаченi винагороди (26 495) (25 192)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (15 173) 1 241
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi (20) 131
Збитки (прибутки), визнаннi у iншому сукупному доходi 34 186 67 999
Станом на 31 грудня 419 573 356 112

Основнi припущення, використанi при визначеннi пенсiйних зобов'язань за планами, наведенi нижче:
2015 р. 2014 р.
Ставка дисконтування 13% 15%
Майбутнє зростання заробiтної плати 12% в 2016 р. i 8% далi 10%
Середня тривалiсть життя - чоловiки, рокiв 65 65
Середня тривалiсть життя - жiнки, рокiв 76 75
За цим пенсiйним планом немає активiв.
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Середньозважена тривалiсть зобов'язань за встановленими виплатами на 31.12.2015р. становить 8,6 рокiв (на 31.12.2014р. становила 10,5 
рокiв). Очiкувана сума прогнозних виплат за програмами з визначеною виплатою протягом 2016 року складе 35236 тис.грн.
Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом
Ми провели аналiз чутливостi для того, щоб проiлюструвати дiю змiн в основних актуарних припущеннях, що використалися для оцiнки, на 
розмiр зобов'язання за планом зi встановленими виплатами станом на 31.12.2015 р. Аналiз проводився вiдносно всiх зобов'язань при змiнi 
основних номiнальних параметрiв моделi.
Параметр
Вiдносна змiна параметру Змiна пiдсумкових зобов'язань, %
+ 10,0% - 10,0 %
Змiна винагород:
вiд росту заробiтної плати 
13 916 
(13 195)
вiд iнфляцiї 13 733 (13 505)
Ставка дисконтування (42 378) 50 449
Параметр

Змiна пiдсумкових зобов'язань
Абсолютний вимiр параметра + 1 рiк -1 рiк
Очiкувана тривалiсть життя, чоловiки 3 512 (3 682)
Очiкувана тривалiсть життя, жiнки 168 (181)
21. Iншi податки до сплати 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв податки до сплати включали наступнi види податкiв, тис.грн. :
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Податок на додану вартiсть 62 378 115 599
у т. ч. 
податковий кредит з авансiв виданних 59111 99299
Податок на землю 85 37
Податок з доходiв фiзичних осiб 2 083 1 997
Податок на прибуток 35 610 18 290
Податок на добичу корисних копалин 30 321 29 272
Iншi податки, штрафи та пенi 364 399
Податки до сплати 130 841 165 594
Єдинi соцiальнi внески 8 584 14 229
22. Iншi поточнi зобов’язання
До складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» включенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку 
кредиторської заборгованостi.
Данi про склад статтi «Iнша поточна заборгованiсть»:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Резерв по судовим позовам 5 566 3 269
Розрахунки з iншими кредиторами 2 313 3 967
7 879 7 236
Аналiз строкiв погашення заборгованостi наведений у Примiтцi 30 
23. Резерви
Станом на 31.12.2015 та 31.12.2014 Група має нарахованi наступнi резерви, тис.грн.:
Резерви (короткостроковi i довгостроковi), крiм податкiв резерв по рекультивацiї земель резерв по судовим позовам
Станом на 31.12.2014р. 7 867 3 269
Додатковий резерв 6 559
Збiльшення у зв’язку з часом 1 195 
Эффект изменения ставки дисконта 56 076 
Ефект вiд змiни в оцiночнiй вартостi i строках 40 689 (374)
Списання за рахунок резерву (3 888)
Станом на 31.12.2015р. 105 827 5 566
24. Iнформацiя по операцiйним сегментам 
Група здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - виробництво та продаж видобування руди. Одним з стратегiчних напрямкiв подальшого 
розвитку є виробництво та продаж видобування руди. Для мети даної консолiдованої фiнансової звiтностi дохiд, одержаний вiд цього виду 
дiяльностi є 
24. Iнформацiя по операцiйним сегментам (продовження)
значним. Iншi види дiяльностi також включають дохiд вiд реалiзацiї товарiв та надання послуг, здiйснення робiт. Для мети даної 
консолiдованоїної фiнансової звiтностi Група не видiляє операцiйнi сегменти, тому що керiвництво не контролює результати кожного 
операцiйного сегменту окремо.
25. Доходи та витрати 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв виручка вiд реалiзацiї включала наступне:
Дохiд вiд реалiзацiї основної продукцiї 2015 р. 2014 р.
1 806 730 1 715 835
Дохiд вiд реалiзацiї iншої продукцiї, товарiв, послуг 8 752 752 6 934 634
10 559 482 8 650 469
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 17% та 20 % доходу вiд реалiзацiї вiдповiдно складає дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного 
виробництва, залишок доходу вiд реалiзацiї складає дохiд вiд перепродажу продукцiї та наданих послуг. 
До собiвартостi реалiзованої продукцiї, витрат на збут, адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат, були включенi наступнi витрати за 
2015 та 2014 роки, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Собiвартiсть товарно-матерiальних запасiв, вiднесена на витрати (8 916 879) (7 068 149)
Витрати на утримання персоналу, включаючи вiдрахування на соцiальне забезпечення (430 747) (423 611)
Амортизацiйнi вiдрахування (139 200) (138 579)
26. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi витрати та доходи за 2015 та 2014 роки становили, тис.грн.: 
2015 р. 2014 р.
Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття активiв (505) (2 187)
Витрати зi знецiнення
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(22 152) (18 348)
-
Соцiальнi витрати: у т.ч. (68 151) (37 453)
Витрати на благодiйнiсть (61 065) (25 235)
Витрати по операцiям соцiального характеру (7 086) (12 027)
Знецiнення соцсфери - (191)
Iншi витрати: у т.ч. (13 265) (11 959)
Витрати на вiйськовий збiр 1 714 (4 875)
Збиток вiд лiквiдацiї ОЗ (витрати на демонтаж) (3 150)
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по судовим справам (6 185) (1 926)
Витрати на створення резерву по сумнiвним боргам ДЗ (681) (115)

Збитки минулих рокiв (9)
Витрати на простої (560) (788)
Збитки вiд виробничої дiяльностi (амортизацiя, зарплата, утримання законсервованих ОЗ, тощо) (963) (57)
Консультацiйнi послуги виробничого характеру (5 630) 
Витрати на держмито (78)
Штрафи сплаченi (461) (20)
iншi (499) (941)
Всьго: (104 073) (69 947)
2015 р. 2014 р.
Прибуток вiд курсових рiзниць 308 655 711 192
Прибуток вiд кредиторської заборгованостi, списаної пiсля закiнчення термiну давностi – 845 15 129
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по судовим справам - -
Прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по сумнiвних боргах з iншої дебiторської заборгованостi, авансiв виданих (не пiд 
кап.вкладення) - -
Прибуток вiд вiдшкодування збиткiв 663 236
Штрафи отриманi 132 232
Чистий прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв (дохiд вiд брухту / витрати на демонтаж) 2 190 42
Дохiд вiд отриманих ТМЦ (безоплатнi та натомiсть бракованих) 1 -
Дохiд вiд оприбуткування надлишкiв ОС 926 948
Iншi 8 186
313 450 727 965
27. Фiнансовi доходи та витрати 
Фiнансовi доходи та витрати за 2015 та 2014 роки включали наступне:
2015 р. 2014 р.
Вiдсотки до сплати 
Вiдсотки за пенсiйними зобов’язаннями (49 154) (34 654)
Вiдсотки за зобов’язанням по рекультивацiї землi (1 195) (2 305)
Витрати ефекту дисконтування довгострокових зобов’язань (2 103) (1 847)
Витрати ефекту дисконтування довгострокової дебiторської заборгованностi -
Всього (52 452) (38 806)
Вiдсотки до отримання 
Вiдсотки банку до отримання 2 384 873
Доходи ефекту дисконтування довгострокової дебiторської заборгованностi 34 30
Доходи вiд нарахування дисконта по ефективнiй процентнiй ставцi 515 030 -
Всього 517 448 903
28. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть 
бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Группа здiйснює вiдповiднi 
процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами. 
Характер взаємовiдносин мiж пов’язаними сторонами такий, що всi вони, знаходяться пiд загальним контролем Компанiї Lanebrook Limited 
(Нiкосiя, Кiпр), яка через iнших осiб, якi контролюються нею,
володiє бiльше нiж 50% акцiй цих пов’язаних сторiн. 
Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за звiтний та попереднiй перiоди представлено наступним чином.
Найменування Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн. Закупiвля 
товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн.
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна» - 93 062 62 113
ТОВ «ОУС Україна» 485 527 5 854 5 437
ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг» 356 008 1 282 960 361 27
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 139 885 182 527 6 148 295 4 741 921
ТОВ «Iнтерлок-Кривий Рiг» 209 155 20 858 17 433
ТОВ «Iнтерлок Днiпро» - 754 611
ТОВ «ЕВРАЗ Технiка» - 36 32
ПАТ «ЄВРАЗ Баглiйкокс» 371 386 641 763 2 042 687 1 328 622
East Metals A.G. 6 095 100 3 621 961 -
ТОВ «ЄВРАЗ Україна» 118 226 27 051 28 631
ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром» 11 079 8 067 -
ВАТ «ОУК «Южкузбассуголь» - -
ТОВ «Распадський уголь» - -
ВАТ «НТМК» - 6 897
ВАТ «ЗСМК» 53 146 
Найменування Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Продаж товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн. Закупiвля 
товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2015р., тис.грн. Закупiвля товарiв, робiт, послуг за 12мiс.2014р., тис.грн.
ТОВ «ЛК Аджалык» - 65 60
ТОВ «Бон Лайф» 510 509 -
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 385 196 376 912 -
7 413 122 6 115 607 8 339 023 6 191 784
Закупiвля вiд пов’язаних сторiн складається з придбання металовиробiв (ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського»), коксової продукцiї (ПАТ 
«ЄВРАЗ Баглiйкокс»), а також отримання послуг: бухгалтерських (ТОВ «ОУС Україна»), охоронних (ТОВ «Iнтерлок – Кривий Рiг», ТОВ 

Стр. 78 из 82

21.07.2017file:///C:/Users/Mazhara_RA/Downloads/Річна%20(регулярна)%20інформація%20...



«Iнтерлок Днiпро»), консультацiйних (ТОВ «Євраз Україна»), транспортно-експедицiйних послуг (ТОВ «ТК ЄвразХолдiнг», ТОВ «ЄВРАЗ 
Транс Україна») та послуги програм для ЕВМ (ТОВ «ЕВРАЗ Технiка). 
Продаж пов’язаним сторонам складається з реалiзацiї руди агломерацiйної (East Metals A.G., ВАТ «Пiвденний ГЗК», ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. 
Петровського), металовиробiв (East Metals A.G., ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром», ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг»), вугiльного концентрату (ПАТ 
ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського, ПАТ «ЕВРАЗ Баглiйкокс»), коксового дрiб’язку (ВАТ «Пiвденний ГЗК»), та надання послуг з оренди 
примiщень (ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського, ТОВ «ОУС Україна», ТОВ «ЕВРАЗ Україна», ТОВ «Iнтерлок – Кривий Рiг», ООО «Бон 
Лайф»).
Iншi операцiї з пов’язаними сторонами
В 2012р. мiж ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 25 
рокiв. Дата погашення заборгованостi 2037 рiк. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова дебiторська заборгованiсть у 
сумi 265 тис.грн. (первiсна вартiсть складає 5169 тис.грн., резерв дисконтування - 4904 тис.грн.), на 31.12.2014 року вона становила 231 
тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування 4938 тис.грн.). 
В 2012р. мiж ТОВ «ТД ЄВРАЗ Ресурс Україна» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 15 
рокiв та датою погашення заборгованостi у 2027 роцi. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова кредиторська 
заборгованiсть у сумi 7095 тис.грн. (первiсна вартiсть складає 37959 тис.грн., резерв дисконтування - 30864 тис.грн.), на 31.12.2014 року 
вона становила 6169 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 37959 тис.грн., резерв дисконтування - 31790 тис.грн.). 
В 2013р. мiж ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 15 
рокiв та датою погашення заборгованостi у 2028 роцi. Внаслiдок чого на 31.12.2015 року була визнана довгострокова кредиторська 
заборгованiсть у сумi 10235 
тис.грн. (первiсна вартiсть складає 47159 тис.грн., резерв дисконтування – 36924 тис.грн.) на 31.12.2014 року довгострокова кредиторська 
заборгованiсть у сумi 9058 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 47 159 тис.грн., резерв дисконтування 38101 тис.грн.).
Таким чином, ураховуючи вищесказане станом на 31.12.2015 року довгострокова дебiторська заборгованiсть ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» 
вiд ВАТ «Пiвденний ГЗК» становить 265 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 тис.грн., резерв дисконтування 4904 тис.грн.); 
довгострокова кредиторська заборгованiсть ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» перед ВАТ «Пiвденний ГЗК» становить 17330 тис.грн (первiсна 
вартiсть складала 85118 тис.грн., резерв дисконтування 67788 тис.грн.)
Заборгованiсть на 31.12.2015р. та на 31.12.2014р. склалася вiдповiдно до вище приведених операцiй мiж компанiями Групи та пов ?язаними 
сторонами, та має наступнi показники:
Найменування Дебiтор. забор-ть станом на 31.12.2015р., тис.грн. Кредит. забор-ть станом на 31.12.2015., тис.грн. Дебiтор. забор-ть станом 
на 31.12.2014р. тис.грн. Кредит. забор-ть станом на 31.12.2014р, тис.грн.
Короткострокова заборгованнiсть 959 786 3 486 918 2 186 728 760 470
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна» - 169 546 59 960 9 018
ТОВ ОУС «Україна» 50 1 171 53 1 142
ТОВ «ТК ЄВРАЗ Холдинг» - 2 61 102 418
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 551 528 227 051 435 246 476 098
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 6 875 17 330 292 404 -
ПАТ «ЄВРАЗ Баглiйкокс» 350 034 876 042 453 919 269 077
ТОВ «ЄВРАЗ Україна» 12 1 712 144 3 349
East Metals A.G. 49 274 2 192 209 881 152 -
ООО ЄВРАЗ ТЕХНИКА - 3 - 2
ВАТ «ЄВРАЗ Металл Iнпром» - - 768 -
Company Steeltrade Limited - 37 - 37
ТОВ «Iнтерлок-Кривий Рiг» 38 1 725 23 1 234
ТОВ «Iнтерлок Днiпро» - 90 - 62
ТОВ «ЛК Аджалык» 210 - 210 -
ТОВ «Бон Лайф» 1 765 - 1 719 -
ТОВ «Распадський уголь» - - - 33
ВАТ «НТМК» - - 28 -
Резерв сумнiвних боргiв (1 419) - (1 162) -
ТОВ «ЛК Аджалык» (210) - - -
ТОВ «Бон Лайф» (1209) - (1 162) -
Короткострокова заборгованiсть з урахуванням резерву 958 367 3 486 918 2 185 566 760 470
Довгострокова заборгованiсть 265 17 330 231 15 227
ВАТ «Пiвденний ГЗК» 5 169 85 118 5 169 85 118
Нарахований дисконт (4 904) (67 788) (4 938) (69 891)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 16) 3 941 285 - 695 000 -
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» 3 941 285 - 695 000 -
Оцiнка активiв i зобов’язань мiж пов’язаними сторонами здiйснюється за методом балансової вартостi. Операцiї з пов’язаними сторонами 
здiйснюються за контрактними цiнами. 
Витрати на винагороди старшому керiвному персоналу
Короткостроковi винагороди, тис.грн. 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Заробiтна плата 9 099,4 8 428
Нарахування на заробiтну плату (ЕСВ) 930,8 875
Загальна сума винагород 10 030,2 9 303
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками
Умови, в яких працює Група
Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно високими економiчними та полiтичними 
ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до 
вимог ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та 
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та 
полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, 
спостережуваних в iнших країнах свiту.
Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення 
операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження 
запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може 
зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Компанiї, наслiдки якого зараз визначити неможливо.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї та що 
Компанiя продовжить свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Компанiя має рiзноманiтнi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної 
дiяльностi. Компанiя не здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають 
внаслiдок операцiй Компанiї та її джерел фiнансування. Протягом року Компанiя не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими 
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iнструментами.
Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, за якими у Групи може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових 
коштiв та дебiторської заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити Групи, в основному, зберiгаються у надiйних банках, що розташованi в Українi.
Найбiльшими покупцями i замовниками є компанiї, що перебувають пiд контролем EvrazGroup SA (70% вiд загальної величини виручки): 
«EAST METALS AG» (58% вiд загальної величини виручки), , та незалежнi покупцi: ПАТ "Арселор Мiтал м. Кривий Рiг» (11% вiд загальної 
величини виручки), ПАТ «ДМК Д им. Дзержинского» (7% вiд загальної величини виручки). 
Станом на 31 грудня 2015 року iз загальної балансової вартостi фiнансових активiв 90% представляли собою заборгованiсть вiд пов'язаних 
сторiн (Примiтка 28) (31 грудня 2014 року: 90%), включаючи 87% заборгованостi до отримання вiд ДМЗ (31 грудня 2014: 30% 
заборгованостi до отримання вiд EMAG; 39% заборгованостi до отримання вiд ДМЗ). Керiвництво виключає цi компанiї при визначенiй 
концентрацiї кредитного ризику i оцiнює кредитний ризик, що вiдноситься до заборгованостi вiд даних пов'язаних сторiн, як 
малоймовiрний, тому що данi компанiї спiльно з Групою є частиною глобальної, фiнансово стiйкої Групи EvrazGroup SA. Крiм того 
дебiторська заборгованiсть вiд пов'язаних сторiн, контрольованих EvrazGroup SA. частково покривається кредиторською заборгованiстю вiд 
пов'язаних сторiн, контрольованих EvrazGroup SA, що також може служити iнструментом захисту вiд потенцiйних кредитних ризикiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну полiтику та контролює суму кредитного 
ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що 
перевищують певну суму продажiв Групи, здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.
Монiторинг та аналiз кредитного ризику Групи проводиться iндивiдуально по кожному випадку. Керiвництво Групи вважає, що кредитний 
ризик належним чином вiдображено у резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.
Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв розкритих в таблицi, тис.грн.:
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 270 238
Торгова та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 228 065 2 235 432
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 941 285 695 000
Грошовi кошти та їх еквiваленти 65 507 6 828
5235127 
2937498
Аналiз по строкам виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також довгострокової дебiторської заборгованостi наведено 
в таблицi нижче, тис.грн.:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
пов’язанi сторони незалежнi покупцi пов’язанi сторони незалежнi покупцi
загальна сума резерв загальна сума резерв загальна сума резерв загальна сума резерв
Непрострочена
4 140 739 172 889 1 945 137 224 661 
Прострочена

менше 6 мiсяцiв
274 453 305 870 370 481 141 226 
6-12 мiсяцiв
228 015 (101) 47 514 (101) 73 946 (101) 104 (50)
бiльше року
1 643 (1 318) 1 483 (1 466) 176 221 (1 061) 3 766 (3 660)
4 644 850 (1 419) 527 756 (1 567) 2 565 785 (1 162) 369 757 (3 710)
Станом на 31 грудня 2015р.та 2014р. змiни резерву сумнiвних боргiв були наступними, тис.грн.:
2015 р. 2014 р.
Станом на 1 сiчня 4 872 3 098
Нараховано/(вiдновлено) за рiк 635 1 934
Використано (списано безнадiйних боргiв) (2 521) (160)
Станом на 31 грудня 2 986 4 872
Ризик лiквiдностi
Мета Групи полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв 
та використання права вiдстрочки платежу постачальникам. Група аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язанням i 
планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових iнструментiв.
У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Група перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Основними джерелами фiнансування Групи були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Розподiл суми фiнансових iнструментiв за термiном передбачених майбутнiх недисконтованих грошових потокiв або виплат:
станом на 31 грудня 2015 року в тис.грн.:
За вимогою Менше3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
Безпроцентна заборгованiсть 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 587 119 696 540 78 85 118 1 368 855
Всього безпроцентна заборгованiсть 587 119 696 540 78 85 118 1 368 855
станом на 31 грудня 2014 року, тис.грн.:
За вимогою Менше3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
Безпроцентна заборгованiсть 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 39 854 548 253 - - - 85 118 673 225
Всього безпроцентна заборгованiсть 39 854 548 253 - - - 85 118 673 225
Валютний ризик
Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема, долар США, вiдiграють значну 
роль у процесi проведення Пiдприємством господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. офiцiйний курс гривнi, 
встановлений Нацiональним банком України, по вiдношенню до iноземних валют складав:
Офiцiйний курс гривнi за одну одиницю 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Доллари США 24,0007 15,7686
Росiйський рубль 0,3293 0,3030
Євро 26,2231 19,2329
Станом на звiтну дату цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група пiдпадала пiд вплив операцiйного валютного ризику який вiдноситься 
до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику 
пiдпадають реалiзацiя, закупiвлi Групи, деномiнованi в iноземних валютах.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, тис.грн.:
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31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Долари США 481565 1 336 377
Рублi 697 48 947
Євро (105)
Керiвництво Групи оцiнює валютний ризик, як низький. 
Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною валютою. 
29. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Аналiз чутливостi
Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют, при 
умовi, що всi iншi змiннi залишаються незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних активiв та зобов'язань).
2015 р. 2014 р.
Змiни в обмiнному курсi, % Ефект на прибуток до оподаткування, тис.грн. Змiни в обмiнному курсi, % Ефект на прибуток до 
оподаткування, тис.грн.
Дол. США/ Гривнi 67% 322 649 28,90% 386 213
(18)% (86 682) (28,90)% (386 213)
Рублi/ Гривнi 50% 349 39,93% 19 545
(33,50)% (233) (39,93%) (19 545)
Євро/ Гривнi 67% - 28,90% (30)
(18)% - (28,90%) 30
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв приблизно дорiвнювала їхнiй балансовiй вартостi.
Нижче наведена таблиця, яка представляє фiнансовi iнструменти:
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 265 265 231 231
Всього довгострокової дебiторської заборгованостi 265 265 231 231
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 17 330 17 330 15 227 15 227
Всього довгострокової кредиторської заборгованостi 17 330 17 330 15 227 15 227
При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група використовує низку оцiнок, методiв та робить припущення, що 
базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв 
використовуються ринковi котування для подiбних iнструментiв або дисконтована вартiсть очiкуваних грошових потокiв. Для всiх iнших 
iнстурментiв використовується дисконтована вартiсть очiкуваних грошових потокiв.
Ставки дисконтування для оцiнки фiнансових iнструментiв були наступними:

Фiнансовi iнструментi Валюта, в якiй фiнансовi iнструменти деномiнованi 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть: 
строком погашення у 2037 роцi гривня 15,00% 15,00%
Довгострокова кредиторська заборгованiсть: 
строком погашення у 2027 роцi гривня 15,00% 15,00%
строком погашення у 2028 роцi гривня 13,00% 13,00%
Для фiнансових активiв та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй 
вартостi за вирахуванням коригування на кредитний ризик (резерв сумнiвних боргiв).
Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв зазначених вище
Ризик управлiння капiталом
Метою управлiння капiталом Групи є збереження можливостi продовжувати безперервну дiяльнiсть Групи в майбутньому для забезпечення 
прибутку акцiонерам i користi iншим зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних 
вкладень та стратегiї розвитку Групи. Полiтика Групи стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної 
структури капiталу.
Група проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на 
загальну суму капiталу та чистих зобов'язань. До чистих зобов'язань Групи включаються торгова та iнша кредиторська заборгованiсть за 
вирахуванням грошових коштiв та короткострокових депозитiв.
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.
Iншi довгостроковi зобов'язання 17 330 15 227
Кредити до сплати - -
Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити (65 507) (6828)
Чистi зобов'язання (48 086) 8 399
Капiтал 3 231 415 3 764 208
Капiтал i чистi зобов'язання 3 183 329 3 077 607
Вiдношення борга до загальних пасивiв Вiд’ємне позитивне
Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi
Економiка України знаходиться в затяжному спадi. Безлiч потрясiнь в економiцi очевиднi. Вони включають девальвацiю iноземної валюти i 
рiзке погiршення в споживчiй i iнвестицiйних секторах, що спровоковано вiйною на сходi країни. 
У 2015 роцi падiння ВВП в Українi склало 12 %. Однак за прогнозами Свiтового Банку у 2016 роцi очiкується зростання української 
економiки на 1%. 
Економiка України характеризується низьким рiвнем лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високими темпами iнфляцiї, наявнiстю 
жорсткого регулювання валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. Стабiльнiсть української 
економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його дiй вiдносно 
регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для 
країн з розвиненою ринковою економiкою.
Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у свiтi. Глобальна фiнансова криза призвела до 
значної нестабiльностi на ринку капiталiв, значного спаду лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного 
коливання нацiональної валюти вiдносно основних валют. У той час ж Український 
Уряд впроваджує рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою забезпечення лiквiдностi та пiдтримки боргового рефiнансування 
Українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо доступу Компанiї та її контрагентiв до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть 
мати вплив на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi та перспективи бiзнесу Компанiї.
Зобов'язання за операцiйною орендою - Група у якостi орендаря
Група уклала угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з можливiстю поновлення.
Юридичнi питання
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В ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво 
вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати 
суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Групи.
Група оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких являється вiдповiдачем, тому забезпечення на сплату коштiв за даними 
позовами нарахованi на 31.12.2015р.у сумi 5566 тис.грн., на 31.12.2014р.у сумi 3269 тис.грн.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний 
контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя 
залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних 
органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi 
законодавством податки були сплаченi або нарахованi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Група визначила потенцiйнi податковi 
зобов’язання, якi можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог 
законодавства. Керiвництво вважає, що такi потенцiйнi 
зобов’язання не пiдлягають нарахуванню у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Такi потенцiйнi зобов’язання можуть матерiалiзуватись, у 
такому випадку вiд Пiдприємства може вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. 
Станом на 31 грудня 2015 року Група не має умовнi та потенцiйнi зобов'язання по можливим податковим ризикам станом на 31 грудня 2014 
року – 3841 тис.грн.).
Договiрнi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2015 року потенцiйнi зобов'язання Компанiї за iнвестицiйними проектами складають 300 тис.грн. Станом на 31 грудня 
2014 року потенцiйнi зобов'язання Компанiї за iнвестицiйними проектами складають 2042 тис.грн. 
Соцiальнi зобов'язання
Група бере участь у рядi соцiальних програм, спрямованих на пiдтримку освiти, охорони здоров'я та соцiальної iнфраструктури мiст, де 
розташованi активи Групи. У 2016 роцi Група планує витратити 12063 тис.грн. на данi програми.
Захист навколишнього середовища
У процесi ведення господарської дiяльностi до Групи можуть бути пред'явленi позови i претензiї, пов'язанi з забрудненням навколишнього 
середовища. Визначення розмiру можливих претензiй передбачає оцiнку багатьох факторiв, включаючи змiни в законодавствi, 
удосконалення технологiй з охорони навколишнього середовища, якiсть доступної iнформацiї по окремим виробничим дiлянкам, оцiнку 
ступеня вивченостi, попередню оцiнку ступеня забруднення i перiод часу, необхiдний для усунення забруднення або для погашення 
виниклої заборгованостi. Керiвництво впевнене, що ризик того, що остаточнi рiшення по даних позовах значно вплинуть на фiнансове 
становище Групи, є незначним.
У 2016 роцi Група зобов'язалася витратити близько 1859 тис.грн. на програми з охорони навколишнього середовища.

30. Подiї пiсля дати балансу
На думку групи пiсля дати балансу вiдбулися значнi подiї. А саме: за наслiдками податкової перевiрки ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА», 
проведеної в 2015 роцi, Товариством отриманi в лютому 2016 року податковi повiдомлення-рiшення з нарахування податкових зобов’язань з 
податку на прибуток, ПДВ та штрафних санкцiй на загальну суму 243 331 тис. грн. Товариством поданий адмiнiстративний позов про 
визнання протиправними та скасування зазначених повiдомлень-рiшень. Станом на дату затвердження консолiдованої звiтностi розгляд 
справи не розпочато.
Станом на дату затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм.Петровського» повернула ТОВ «ТД ЄВРАЗ 
Україна» безвiдсоткову зворотню фiнансову допомогу в повному обсязi, а саме у сумi 257,7 тис.грн. згiдно з договором № 172/1629/2015 вiд 
22.12.2015р.
Консолiдована фiнансовазвiтнiсть пiдготовлена з принципу безперервностi дiяльностi Групи.
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