Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступнщінфбрмаційній базі даних
Комісії.
Бергеман Геннадій Володимирович

Генеральний директор

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за

2014

рік

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05393056

4. Місцезнаходження

Маяковського, 3, м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровська область, 49064, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)794-81-84, (056)794-86-71,(056)794-81-84

6. Електронна поштова адреса

Viktor.Zbinyakov@evraz.com

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

й3. ОY
.c
?оf
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

http://ukr.evraz.com/fm-info/korporativnyedokumenty/

OSMA

~

в мережі
Інтернет
(дата)

(адреса сторінки)

2 0 1 4 р.

(дата)

053^056
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Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
I. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
II . Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
3 1. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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: Розділ 3. Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб.
Розділ 4. Посада корпоративного секретаря відсутня.
Розділ 5. Товариство не проводило рейтингову оцінку.
Розділ 10. Загальні збори акціонерів не приймали рішення про виплату дивідендів.
Розділ 12. п. 2) Товариство не випускало облігації.
Розділ 12. п. 3) Товариство не випускало інші цінні папери.
Розділ 12. п. 4) Товариство не випускало похідні цінні папери.
Розділ 12. п. 5) Викупу власних акцій не було.
Розділ 15. Товариство не випускало боргові цінні папери.
Розділ 18. Товариство не випускало іпотечні облігації.
Розділ 19. п. 1,2,3,4,5 - інформація відсутня в зв'язку з відсутністю іпотечного покриття.
Розділ 20. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами немає.
Розділ 21. Товариство не випускало іпотечних сертифікатів.
Розділ 22. Іпотечних активів не має.
Розділи 23,24,25,26,27 - Інформація відсутня, оскільки Товариство не випускало сертифікати
ФОН.
Розділ 28. Відомості про аудиторський висновок наведені у розділі 29 "Текст аудиторського
висновку (звіту)".
Розділ 30. Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів
Фінансової Звітності.
Розділ 31. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариством не складається.
Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової
Звітності.
Розділ 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнювався, оскільки емісій цільових облігацій
у Товариства не було.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО»

2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)

АОІ № 061634
25.04.1997
Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

574993610,00
0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5494

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Виробництво чавуну сталі та феросплавів

24.10

[2010]Виробництво коксу та коксопродуктів

19.10

[2010]Професійно-технічна освіта

85.32

10. Органи управління підприємства: д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ
який обслуговує емітента за поточним
"ВТБ БАНК"
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26105010013886
4) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "Промінвестбанк"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26005619939529
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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

67 номерів
Дозвіл на експлуатацію
радіоелектронного засобу
безпосереднього
аналогового УКХ
радіоз’вязку

16.01.2010 Український державний центр 31.12.2014
радіочастот

Опис: Термін дії дозволу продовжений доЗ 1,12.2019 року.
Заготівля, переробка,
металургійна переробка
металобрухту чорних
металів

АГ №501437

10.11.2010 Міністерство промислової
політики України

14.04.2014

Опис: Отримана 03.07.2014р. нова ліцензія серії АЕ № 292626 терміном дії до 24.06.2019 р.
Централізоване
водопостачання та
водовідведення

АВ №540867

10.11.2010 Дніпропетровська обласна
державна адміністрація

Опис: Після закінчення терміну дії, необхідності немає в отриманні нової ліцензії.
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14.05.2014

2

1

№1210138100Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в 757
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами

3

4

10.11.2010 Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України

5
26.03.2014

Опис: Отримано 25.01.20' 4р. Новий дозвіл № 1210138100-757 терміном дії по 25.01.2019 р.
Медична практика

АВ №567988

11.11.2010 Міністерство охорони здоров'я 30.12.2014
України

Опис: Отримана 25.12.2014р. Нова ліцензія АЕ № 638005 на термін дії необмежений.
Надання освітніх послуг АГ №508195
навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням
професійно- технічного
навчання

06.12.2010 Міністерство освіти і науки
України

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
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25.02.2015

1

2

Надання послуг
телефонного зв’язку
(крім відомчих об'єктів)

АГ №506687

3

4

03.02.2011 Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України

5
08.10.2017

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
Дозвіл на експлуатацію
№БС150-12РЕЗ аналогового
0004169
ультракороткохвильового
радіотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої
служби

12.03.2011 Український державний центр 15.02.2016
радіочастот

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжений.
Дозвіл на експлуатацію
77 дозволів
радіоелектронного засобу
аналогового УКХ
радіотелефонного зв’язку

24.03.2011 Український державний центр 15.02.2016
радіочастот

Опис: Після закінчення, термін дії виданих дозвілів буде продовжений.
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1
Виробництво особливо
небезпечних хімічних
речовин(згідно 3
переліком, що
визначається Кабінетом
Міністрів України)

2
АГ №596077

3

4

14.04.2011 Міністерство промислової
політики України

5
14.04.2016

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
Дозвіл на експлуатацію
77 дозволів
радіоелектронного засобу
безпосереднього
аналогового УКХ
радіозв'язку

14.04.2011 Український державний центр 31.12.2014
радіочастот

Опис: Після закінчення терміну дії дозвіл продовжено.
Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами.

№
1210138100 1034

23.05.2011 Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України.

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
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23.05.2016

2

1

Дозвіл про внесення змін №1210138100до дозволу №121013 8100- 757а
757 на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами

3

4

11.11.2011 Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України

5
26.03.2014

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу продовжений. Отримано 25.01.2014р. дозвіл
№ 1210138100-757 на термін дії до 25.01.2019 року.
29.11.2011 Державна архітектурноГосподарська діяльність, АВ №596412
21.11.2016
пов'язана із створенням
будівельна інспекція України
об’єктів архітектури

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
Дозвіл на використання
технологічного
устаткування
коксохімічного
виробництва

№098,11.12

23.12.2011 Територіальне управління
Держгірпромнагляду по
Дніпропетровській області

23.12.2016

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
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1

2

Дозвіл на проведення
№89.11.12
робіт в
вибухопожежонебезпечн
их зонах та робіт по
виготовленню кокса

3

4

23.12.2011 Територіальне управління
Держгірпромнагляду по
Дніпропетровській області

5
23.12.2016

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
Придбання, зберігання,
перевезення, реалізація
(відпуск), використання
прекурсорів (списку 2
таблиці IV) "Переліку
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів"

АВ №601393

29.12.2011 Державна служба України з
контролю за наркотиками

29.12.2016

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
А Г № 578447
Виробництво теплової
енергії на
теплоелектроцентралях,
когенераційних
установках та установках
з використанням
нетрадиційних джерел
енергії.

22.02.2012 Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики (НКРЕ)

Опис: Після закінчення термін дії лцензії буде продовжений.

2014 р.
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21.02.2017

2

1

АГ № 578447
Виробництво теплової
енергії на
теплоелектроцентралях,
когенераційних
установках та установках
з використанням
нетрадиційних або
поновлюваних джерел
енергії

3

4

22.02.2012 Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики (НКРЕ)

5
21.02.2017

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
444.12.12
Дозвіл на експлуатацію
технологічних
транспортних засобів, що
підлягають реєстрації в
територіальних органах
Держгірпромнагляду

06.06.2012 Територіальне управління
Держгірпромнагляду у
Дніпропетровській області

06.06.2017

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
Дозвіл на виконання
1063.12.30
робіт підвищеної безпеки:
технічний огляд(крім
первинного та
позачергового у разі
закінчення граничного
строку експлуатації,
виникнення аварії),
випробування
вантажопідіймальних
кранів та машин,
підйомників

07.07.2012 Державна служба гірничого
нагляду та промислової
безпеки України

07.07.2017

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.

2014 р.
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2

1
Надання послуг з
перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів
автомобільним
транспортом

АД № 064532

3

4

10.07.2012 Міністерство транспорту та
зв'язку України

5
01.01.2020

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений.
Санітарн.
Дозвіл
Держсанепідслужби МОЗ паспорт №1
на проведення робот з
джерелами іонізуючого
випромінювання в
установах України

01.10.2012 Дніпропетровська міська
санітарно-епідеміологічна
станція

01.10.2017

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
Проведення вимюрювань № 3813-184-ВЛ 13.11.2012 Міністерство економічного
ЦЗЛ Товариства.
розвитку і торгівлі України.

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.

2014 р.

®SMA

05393056

13.11.2015

2

1
Проведення вимірювань
ЦЗЛ Товариства.

№ 3813-183ВЛ.

3

4

13.11.2012 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України.

5
13.11.2015

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
АЕ № 190856
Надання послуг з
перевезення небезпечних
вантажів залізничним
транспортом

12.12.2012 Державна інспекція України з
безпеки на наземному
транспорті

01.01.1990

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений
Проведення вимюрювань 003029
у сфері поширення
державного
метрологічного нагляду в
галузі охорони здоров'я

21.12.2012 Міністерство охорони здоров'я 20.12.2015
України

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжено.

2014 р.
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2

1
ДІЯЛЬНІСТЬ 3

ОВ 060004

використання джерел
іонізуючого
випромінювання

3

4

5

14.08.2013 Центральна Держінспекція з
14.08.2018
ядерної та радіаційної безпеки
Держінспекції ядерного
регулювання України

Опис: Після закінчення, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
Медична діяльність.
Акредитаційний
сертифікат медикосанітарної частини
Товариства.

М3 № 011484

09.09.2013 Міністерство охорони здоров'я 30.08.2016
України.

Опис: Після закінчення термін дії Сертифікату буде продовжено.
197
Дозвіл на експлуатацію
об’єкта поводження з
небезпечними відходами

15.10.2013 Управління охорони
31.12.2014
навколишнього природного
середовища Дніпропетровської
міської ради

Опис: Після закінчення терміну дії, дозвіл буде продовжений.

2014 р.
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1

2

б/н
Дозвіл на поставку
сировини та (або)
стройматеріалів
обов'язкового
радиаційного контроля
(ОРК) у відповідності 3
ДБН В.1.4-2-01-97 згідно
переліку

3

4

1ЗЛ 2.2013 Дніпропетровське городське
управління Г оловного
управління
Держсанепідслужби в
Дніпропетровькій обл.

5
13.12.2014

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
Дозвіл на спеціальне
водокористування

№00088

18 Л 2.2013 Департамент екології та
природних ресурсів
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

01.01.2015

Опис: Після закінчення, термін дії виданого дозволу буде продовжено.
Дозвіл на викиди
№ 1210138100- 25.01.2014 Міністерство екології та
забруднюючих речовин в 757
природних ресурсів України
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами.

25.01.2019

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення,
термін дії виданого дозволу буде продовжений.

2014 р.
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2

1
Заготівля, переробка,
металургійна переробка
металобрухту чорних
металів

АЕ № 292626

3

4

24.06.2014 Міністерство промислової
політики України

5
24.06.2019

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення термін
дії ліцензії буде продовжений
Проведення вимюрювань № 06544-2-708.10.2014 Головна організація
08.10.2017
екологічною
11/4ГОМС
метрологічної служби
лабораторією Товариства.
Мінпромполітики України.

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжено.
Проведення вимірювань
хімічною лабораторією
ЦЗЛ Товариства.

№ 06544-5-3177-ВЛ

06.11.2014 Міністерство промислової
політики Товариства.

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.

2014 р.
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06.11.2019

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
_________________________ (розміру часток, паїв)______________________________
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Засновник Фонд державного майна
України, згідно Установчого
договору
№ АТ-94 від
03.04Л 997р.

00032945

Кутузова, 18/9, м. Київ, Київська область,
01133

0,00000000000

Засновник ОП "ДМЗ ім.
Петровського", згідно установчого
договору № АТ-94 від 03.04,1997р.

05393056

Маяковеького,3, м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровська область, 49064

0,00000000000

Відповідно до даних зведеного облікового
реестру, д/н, область, д/н

98,03380000000

94 (дев'яносто чотири) власника юридичних осіб

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

9382 фізичних осіб.

д/н

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

д/н, д/н, Відповідно до даних зведеного облікового реєстру
власників іменних цінних паперів емітента.
Усього:

2014 р.
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1,96620000000
100,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
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

юридична особа 61011568, Palmrose B.V. /Палмроз Б.В.
(Нідерланди).

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

д/н, д/нд/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**; д/н
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

25.11.2013 До проведення наступних річних Загальних
зборів акціонерів, але не більше ніж на 3 роки.

9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради (HP):
- організовує роботу HP;
- скликає засідання HP та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів HP;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про HP.
Обрано членом HP 25.11.2013 року на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства
строком повноважень на 1 рік. На засіданні HP (протокол від 23.12.2013 року) обрано Головою
HP. На Загальних зборах акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014р.) прийнято рішення
щодо продовження повноважень на період до проведення наступних річних Загальних зборів
акціонерів, але не більше ніж на 3 роки. Винагорода за роботу на посаді Голови HP не
виплачувалась.
1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

0
вища

6) стаж роботи (років)**

0

Фурманов Дмитро Валерійович

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ТОВ
"Євраз Україна"
2014 р.
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8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

25.11.2013 1 рік

9) опис: Наглядова рада (HP) Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні
товариства", контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та
обов'язки Члена HP визначені Статутом Товариства, Положенням про HP. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано членом HP
25.11.2013 року на позачергових загальних зборах акціонерів строком повноважень на 1 рік. На
Загальних зборах акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) прийняте рішення про
продовження повноважень на період до проведення наступних річних Загальних зборів
акціонерів, але не більше ніж на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Посада на інших підприємствах: генеральний директор ТОВ "Євраз Україна".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада

Г енеральний директор

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

фізична особа

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

АК, 342706, 06.05.2010, Ленінським РВ ДМ У УМВС України
в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1965
вища

6) стаж роботи (років)**

28

Бергеман Геннадій Володимирович

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: головний інженер ПАТ
"ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

27.08.2014 1 рік

9) опис: Згідно рішення Наглядової ради (протокол від 27.08.2014 року) обрано на посаду
Генерального директора на новий термін. Повноваження Генерального директора набули
чинності та є легітимними на період нового терміну з 31,08.2014 р. до 31.08.2015 р.
Повноваження та обов'язки Генерального директора:
Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, здійснює управління
поточною діяльністю Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або
рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради.
До комперенції Генерального директора належить:
-розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
-визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів
роботи та контроль за їх виконанням;
-організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання
звітності;
-забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за
2014 р.
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господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетних
фондів, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища, тощо;
-забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення
їх належного використання;
-інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової
ради.
Винагорода за роботу на посаді Генерального директора виплачувалась згідно штатного розкладу
та Положення про оплату праці на підприємстві.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
На будь-яких інших підприємствах посади не займає.
1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

Борисюк Тимур Володимирович

д/н, д/н, д/н

1979
вища

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фінансовий контролер ТОВ
"ЄвразХолдінг", Голова Ревізійної комісії ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського”, фінансовий
директор по коксохімічному бізнесу фінансової дирекції ТОВ "ЄВРАЗ Україна".
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

07.04.2014 1 рік

9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії:
-керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
-скликає засідання Ревізійної комісії;
-головує на засіданнях Ревізійної комісії;
-організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
-організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
-підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті)
Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
-забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції
Ревізійної комісії;
-представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з
органами державної влади й управління та з третіми особами;
-виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні
для організації діяльності Ревізійної комісії.
Згідно пункту 12.2 Статуту Товариства, Ревізійна комісія обирається річними Загальними
зборами акціонерів на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості
2 (двох) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року. 07.04.2014 р. загальні збори акціонерів
Товариства прийняли рішення про обрання головою Ревізійної комісії Борисюка Т.В. строком
повноважень 1 рік.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2014 р.
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Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась.
Займаємі посади : фінансовий контролер Департаменту фінансового контролю керуємих
підприємств Дирекції з контролінгу ТОВ "ЄвразХолдінг", Заступник заступника Голови
правління з фінансових питань ПАТ ”ПГЗК", Голова Ревізійної коміссії ПАТ ’’Євраз - ДМЗ ім.
Петровського".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження* *
5) освіта**

1975
вища

6) стаж роботи (років)**

4

Сачко Наталія Сергіївна

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник відділу первинного
обліку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ’’ЄВРАЗ РЕСУРС" Україна”
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

07.04.2014 один рік

9) опис: Призначено на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства
(протокол від 07.04.2014р.). Повноваження та обов’язки члена Ревізійної комісії визначені діючим
статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 4.
Попередні посади: начальник відділу первинного обліку ТОВ ’’ТОРГОВИЙ ДІМ ’’ЄВРАЗ
РЕСУРС" Україна". Обіймає посаду начальника відділу первинного обліку ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЄВРАЗ Україна". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

to

І— §

о

rо
о

40
о

1Л
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
<о
o '

о

к

3Си

X

£а

05393056

о

2213452341

00

Усього: 2213452341 96,23920108146

о

OSMA

д/н, д/н, д/н

О

2014 р.

CN

фізична особа
Фурманов Дмитро
Валерійович
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
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VII. Інформація п]зо загальні збори акціоне ив
чергові

Вид загальних зборів

позачергові

X
07.04.2014
Дата проведення
96,435249
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ім.
Петровського».
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства,
12. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду
Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.
Особа, що ініціювала проведення Річних загальних зборів: Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного. Річні Загальні збори акціонерів вирішили:
З питання № 1.
Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання
Наглядової ради від 12.02.2014р.) та:
1.Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2.0брати Секретарем загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну.
З питання № 2.
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
1) Гребенюк Інна М иколаївна - голова комісії; 2) Мальцева Ганна Володимирівна - член комісії;
3) Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4) Ваткіна Людмила Іванівна - член комісії; 5)
Конєвцева Наталія Олександрівна - член комісії; 6) Передірій Антон Олегович - член комісії.
З питання № 3.
1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2013 рік прийняти до відома. 2. Роботу
Наглядової ради П А Т «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік визнати задовільною.
З питання № 4.
1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2013 рік прийняти до відома. 2. Затвердити
висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського» за 2013 рік. 3. Визнати задовільними заходи щодо
реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені у 2013 році для приведення вартості
чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно рішення
прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року. 4. Протягом реалізації
програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам
управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «Євраз ~ ДМЗ ім.
Петровського».
2014 р.
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З питання № 5.
1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік
затвердити. 2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік
визнати задовільною.
З питання № 6.
1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського» в сумі 3 459 066 тис, грн. 2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
З питання № 7.
Визначити, що збитки в сумі 439 605 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ
«Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2014 році.
З питання Ке 8.
1. Основні напрямки діяльності ПАТ « Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2014 рік затвердити,
З питання № 9.
1. Схвалити наступні значні правочинн, укладені у 2008-2013 p.p. та пролонговані на 2014 рік:
-Ке 222 від 24.12.2013 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі
агломерату;
—№ 12-30/10 від 30.12.2010 р. з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;
-№ 337В від 15.03.2008р. з ВАТ «Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо
закупівлі продукції комбінату;
-№ KV 343-12 від 15.10.2012р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» щодо закупівлі
вугільної продукції;
-№ КІ391-12 від 28.11.2012р. з ТОВ «Распадське вугілля» (ООО «Распадский Уголь») щодо
закупівлі вугільного концентрату;
-№ 2202158 від 10.12.2012р. з ВАТ «ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний
комбінат» щодо закупівлі вугільного концентрату;
-№ U-2013.60.992.01 від 01.02.2013р. з «UNICOAL AG» щодо закупівлі коксівного вугілля;
-ДЛЮК7-001983 від 29,12.2012 р. з ВАТ «Об’єднана вугільна компанія «Южкузбассуголь» щодо
закупівлі вугільного концентрату;
-КІ388-12 від 27.11.2012 р. з Компанією «СагЬо Chemicals Group GmbH» щодо закупівлі
коксівного вугілля;
-№ 1192/2013 від 12,06.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» щодо постачання металопродукції;
-№ 166/14-ПР від 27.12.2013р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу;
- № MFL/DMZ-3 від 17.01.2014 р. з Компанією «Мастеркрофт Фінанс Лімітед» на укладення
договору про надання позики на суму 350 000 000,00 (триста п ’ятдесят мільйонів) доларів США
на умовах виплати відсотків по ставці з розрахунку 9,37 % (дев’ять цілих тридцять сім сотих)
відсотків річних;
-№ 565/2014 від 28.03.2014 р. з ТОВ «СТАНДАРТ Ш» з продажу металопродукції.
2. Затвердити умови обов’язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти
прийняття рішення про укладення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою
вимогою про викуп належних їх акцій Товариства.
3.Надати Генеральному директору ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними
довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі
необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.
4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівліпродажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення
Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп
належних їм акцій.
З питання № 10.
1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом
викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ
«Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через
2 0 1 4 р.
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представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому
законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в
новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової
редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.
З питання № 11.
1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»;
- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на
Загальних зборах акціонерів.
З питання № 12.
1.Продовжити повноваження, на період до проведення наступних річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки, членів Наглядової Ради Публічного
акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод їм. Петровського» ;
юридична особа Компанія «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа
Фурманов Дмитро Валерійович, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що
відбулися 25.11.2013 року.
З питання № 13,
1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» у наступному складі:
Борисюк Тимур Володимирович - член Ревізійної комісії;
Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.
3. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію
Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про
підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
З питання № 14.
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з
членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових
договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського».
З питання № 15.
1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Євраз - ДМЗ ім.
Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про
Наглядову раду ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними
зборами акціонерів.
Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися._________________________
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

233

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
Б.Грінченко, буд.З, м.Київ, Київська область, 01001, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

д/н

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

(044) 377-72-65, (044) 377-70-16
(044) 279-12-49
Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну
діяльність депозитарію

Опис: 3 ПАТ "Національний депозитарій України" було укладено договір № Е-322 від
01.06.2010 року про обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського”.
Заявою № О Б -1020 від 28Л0.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування
випусків цінних паперів ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського” засвідчив, що він погоджується з
Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, Регламентом провадження депозитарної
діяльності Центрального депозитарию цінних паперів та зобовязується їх виконувати.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНТ
ТОРНТОН ЛЕПС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

34764976

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

№ 3915

Теренщенківська, П -А , м. Київ, Київська область, 01004,
Україна

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

Аудиторська палата України

21.12.2006
(044)461-97-21
(044)461-97-20
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту

Опис: Аудиторська фірма надає аудиторські послуги ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридичноконсалтингова компанія "АПРІОРІ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

33557110
вул. Отто Брозовського, 74А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
область, 50086, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

д/н

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

д/н
Д/н

Ю ридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

Опис: Діяльність, яку здійснює Товариство, не підлягає ліцензуванню. Послуги, які здійснює
Товариство наступні: надання юридичних послуг та юридичний супровід інтересів Замовника у
всіх діючих судах України, в тому числі і по спорах з митними органами.
Код КВЕД 82.99. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 86.10. Діяльність лікарняних закладів;
Код КВЕД 69Л0. Діяльність у сфері права (основний);
Код КВЕД 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування;
Код КВЕД 70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична
компанія "Аспект"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

36572634
вул. Плеханова, 15, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська
область, 49000

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

д/н
д/н

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

д/н

Факс
Вид діяльності

д/н
Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

01.01.1990

Опис: Надання послуг з правового забезпечення діяльності замовника, оперативне
супроводження з питань, виникаючих з діяльності замовника, надання інших консультаційних
послуг та послуг з обробки інформації. Діяльність, якою займається Товариство, не передбачає
наявності ліцензії. Види діяльності: Код КВЕД 63.99. Надання інших інформаційних послуг, н. в.
і. у.;
Код КВЕД 69.10. Діяльність у сфері права (основний);
Код КВЕД 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування;
Код КВЕД 70.21. Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
Код КВЕД 70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Код КВЕД 73.20. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРАЗ Україна"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

37619149
Ударників,31, м Дніпропетровськ, Ленінський,
Дніпропетровська область, 49064

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

д/н

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

01.01.1990
(056) 794-84-31
(056) 794-84-77
Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

Опис; Надання послуг з правового забезпечення діяльності замовника, оперативне
супроводження з питань, виникаючих з діяльності замовника, надання інших консультаційних
послуг та послуг з обробки інформації на підставі укладеного договору з ПАТ "Євраз - ДМЗ ім.
Петровського" № ДУ 237-11 від 20.06.2011 року. Діяльність, якою займається ТОВ, не потребує
наявності ліцензії. Види діяльності:
Код КВЕД 82.99. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення;
Код КВЕД 69.10. Діяльність у сфері права;
Код КВЕД 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування;
Код КВЕД 70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний);
Код КВЕД 73.20. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"Дніпроінмед"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

21870998
вул. Сімферопольська, 21/307, м.Дніпропетровськ,
Дніпропетровська область, 49000, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ №584873

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

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

25.08.2011
(056)370 18 96
(056) 726 55 40
Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: Приватне акціонерне товариство "Страхова компания "Дніпроінмед" надає послуги
добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) робітникам
Товариства згідно договору №14-16/ПТРВК/1951/2013 від 29Л 1.2013 року.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.О.С.Т. Україна"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

36946224
вул. Артема, буд. 60, кімн. 702, м.Київ, Київська область,
04050, Україна

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

А Е № 286993
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

02.09.2014
(044) 484-38-69

Міжміський код та телефон
Факс

0675663651

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Згідно укладеного договору № РОСТ-01072014-1/1376/2014 від 01.07.2014 року про
відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах ТОВ "Р.О.С.Т. Україна" відкрило рахунки
у цінних паперах власникам цінних паперів Товариства, зазначеним у переданому реєстрі,
зарахувало на вказані рахунки права на цінні папери Товариства, а також забезпечує
депозитарний облік цінних паперів на відповідних рахунках власників. Згідно з вимогами Закону
України "Про депозитарну систему України" ТОВ ''Р.О.С.Т. Україна" отримало ліцензію
професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення депозитарної діяльності депозитарної
установи строком дії без обмежень.
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11. Відомості про цінні папери емітента
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3. Інформація про інші цінні папери
1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)__________________
Дата
реєстрації
випуску
1

Вид цінних
паперів
2

#Тип!

#Тип!

© SMA

Обсяг випуску Обсяг розміщених
цінних паперів на
(грн)
звітну дату (грн)
4
3

Умови обігу та погашення

5

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Кількість
Дата
N
з/п зарахування акцій, що
викуплено
акцій на
рахунок
(шт.)
емітента

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

1

2

3

4

і

16.05.2014

80000

14.06.2011

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено
5
327/1/11

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій,
що викуплено

6
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Частка від
статут
ного
капіталу (у
відсотках)

7
0,003

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосуваї и проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою п ро викуп належних їх акцій.
30.05.2014
188940
14.06.2011 327/1/11
Національна комісія з цінних
0,008
2
паперів та фондового ринку

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосував и проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою п ро викуп належних їх акцій.
04,06.2014
140000
14.06.2011 327/1/11
3
Національна комісія з цінних
0,006
паперів та фондового ринку

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосувал и проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства Із письмовою вимогою п ро викуп належних їх акцій.
10.06.2014
4
14.06.2011 327/1/11
86171
Національна комісія з цінних
0,004
паперів та фондового ринку.

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосувал и проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою піро викуп належних їх акцій.
11.06.2014
5
172565
14.06.2011 327/1/11
Національна комісія з цінних
0,008
паперів та фондового ринку.

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їх акцій.
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1
6

2
17.06.2014

3
640000

4
14.06.2011

5
327/1/11

6
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.

7
0,028

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосувал и проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою п ро викуп належних їх акцій.
244045
18.06.2014
14.06.2011 327/1/11
Національна комісія з цінних
7
0,011
паперів та фондового ринку.

Опис: Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 07.04.2014 р.) викуп акцій
Товариством здійснений у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і
звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їх акцій.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, нині ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ’’ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО”,
був заснований наприкінці XIX століття Брянським акціонерним товариством. Залізовиробництво - так
раніше називалась металургійна промисловість, у 80-х роках XIX століття перемістилось на південь
колишньої Російської імперії. В травні 1885 року, біля міста Катеринослава (нині Дніпропетровськ) на
березі Дніпра, між Криворізьким рудним та Донецьким вугільним басейном, Брянське акціонерне
товариство придбало землю і почало будівництво заводу. Будівництво відбувалось високими темпами і
вже у 1887 році високоякісний метал дала перша доменна піч заводу, з виробництвом до 6000 пудів
чавуну на добу. Вона була освячена другого дня після 100-річного ювілею від дня заснування міста
Катеринослава. Представники Брянського акціонерного товариства отримали згоду російського царя
Олександра III надати заводу ім'я - "Олександрівський". Відтоді завод отримав офіційну назву
"Олександрівський Південно - Російський завод" Брянського акціонерного товариства в місті
Катеринослав. Першим директором заводу став керівник його будівництва Олексій Михайлович Горяїнов,
на честь якого була названа станція Катеринославської залізниці.
На початку XX століття працівники заводу приймали активну участь у робітничому русі, революційних
подіях громадянської війни. У 1922 році заводу присвоєно ім'я Г. Петровського. В роки Великої
Вітчизняної війни петровці захищали Батьківщину від фашистів. В післявоєнні роки завод показав себе
передовим підприємством чорної металургії. За досягнуті високі показники у 1966 році завод
нагороджено орденом Леніна, а на честь 100-річчя з дня заснування - орденом Жовтневої революції.
ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" - підприємство з повним металургійним циклом. У
доменному цеху знаходяться дві доменні печі корисним обсягом 700-1033 куб.м., які виробляють
переробний та ливарний чавун. Вперше в світовій практиці на доменних печах заводу в 1957 р. була
випробувана та впроваджена у виробництво технологія доменної плавки з вдуттям природного газу в горн
печі. Це надало можливість значно зменшити витрати коксу, підвищити продуктивність печей.
Технологічною новинкою стало застосування і введення у 1956 р. підвищеного тиску газів під
колошником доменної печі. Використання цієї технології плавки також надало змогу додатково зменшити
витрати коксу та підвищити виробництво доменних печей. В конвертерному цеху вперше у колишньому
Радянському Союзі у 1956 р. була запроваджена виплавка сталі з продувкою металу киснем "зверху" у
ванні конвертера, що дало змогу отримати якісну сталь з низьким вмістом азоту та інших домішок.
Вперше у вітчизняній металургії застосовано устаткування для монолітної футеровки сталеливарних
ковшів із дешевого природного формуючого піску та устаткування для набивки футеровки прибуткових
надставок жаростійким бетоном, а також технологія використання сталевої подрібненої стружки, як у
міксері, так і безпосередньо в конвертерах. Уся сталь розливається із ковшів, обладнаних шиберними
затворами, а "спокійна" сталь - під пластом теплоізоляційної суміші, яка дозволяє покращити якість
зливку та підвищити якісний вихід у прокаті. Прокатне виробництво представлене блюмінгом "1050",
рейкобалковим станом "800", сортопрокатним станом "550-2". Прокатні цехи заводу випускають трубну
заготовку, кранові рейки, рудникові рейки, фасонні профілі, заготовки для сільгоспмашинобудування,
автообод, товстий лист та інші види прокату особливого призначення. У грудні 1996 р. завод одержав
міжнародний сертифікат якості на сортовий та фасонний прокат стана "550-2". З перебудовою економіки
України на ринкові методи господарювання, у листопаді 1992 p., завод стає Орендним підприємством. У
жовтні 1995 р, розпочинається приватизація, внаслідок якої завод у 1997 р. стає Відкритим акціонерним
товариством. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 01.11.2010 року, прийняли
рішення про зміну найменування Товариства. Відтоді підприємство має офіційну назву ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО". Зазначені загальні збори акціонерів також прийняли рішення щодо приєднання до
Товариства Відкритого акціонерного товариства "Дніпрококс", розташованого за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1. Передавальний акт до договору про приєднання Відкритого
акціонерного товариства "Дніпрококс" до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" від 02.11.2010 p., був
затверджений на Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 01.04.2011 року. ПАТ "ЄВРАЗ ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна,
включаючи нерухоме майно та автомобільний транспорт, всі інші активи та пасиви ВАТ "Дніпрококс", що
реорганізувалося шляхом приєднання до Товариства. В 2014 році ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО" відзначив 127-ту річницю з дня заснування.
Інформація про організаційну структуру емітента
2014 р.
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ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського” не має в своєму складі дочірніх підприємств, філій і
представництв.
За звітний період в структуру управління ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ЇМ. ПЕТРОВСЬКОГО» були внесені
наступні зміни:
Виключено:
структурні підрозділи:
-відділ організації праці та заробітної плати структурних підрозділів дирекції з персоналу та соціальних
питань;
-управління капітального будування Сервісного центру;
-відділ капітальних ремонтів та експлуатації будівель управління капітального будування Сервісного
центру;
-управління первинного обліку;
-відділ первинного обліку коксохімічного виробництва (КХВ) управління первинного обліку;
-енергоремонтний цех;
-газорятувальну службу коксохімічного виробництва дирекції з охорони праці, промислової безпеки та
екології;
-відділ експлуатації прикладного програмного забезпечення управління експлуатації дирекції з
інформаційних технологій;
-сектор забезпечення безпеки інформаційних систем дирекції з інформаційних технологій;
-відділ супроводу діючих систем управління розробки дирекції з інформаційних технологій;
-відділ нових розробок управління розробки дирекції з інформаційних технологій;
-управління розробки;
-відділ планування та організації постачання дирекції з постачання;
-відділ сировинних матеріалів дирекції з постачання;
-виробничо-технічний відділ коксохімічного виробництва;
-бюро структур управління дирекції з персоналу та соціальних питань;
-бюро планування та аналізу трудових показників дирекції з персоналу та соціальних питань;
-коксовий цех КХВ;
-вуглепідготовчий цех КХВ;
-цех уловлювання хімічних продуктів та переробки сирого бензолу КХВ;
-цех сіроочистки КХВ;
-паросиловий цех КХВ;
-відділ охорони праці управління охорони праці та промислової безпеки дирекції з охорони праці,
промислової безпеки та екології;
-відділ промислової безпеки управління охорони праці та промислової безпеки дирекції з охорони праці,
промислової безпеки та екології;
-управління охорони праці та промислової безпеки дирекції з охорони праці, промислової безпеки та
екології;
-лабораторію санітарну дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-відділ вводу та обробки інформації управління експлуатації дирекції з інформаційних технологій;
-виробничу лабораторію (електротехнічну);
-ремонтно-механічний цех Сервісного центру;
-спеціалізовану ділянку з ремонту та обслуговування холодильного обладнання та вентиляції у
виробничих цехах дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-технічне управління;
-відділ технологічний технічного управління;
-відділ технічного контролю технічного управління;
-центральну заводську лабораторію технічного управління;
-екологічну лабораторію дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-управління екології дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-відділ екологічної інформації та менеджменту управління екології дирекції з охорони праці, промислової
безпеки та екології;
-бюро стандартизації, сертифікації, патентної та винахідницької роботи;
-відділ кадрів дирекції з контролю за виконанням бізнес-процедур та збереження активів;
-дільницю з громадського харчування КХВ цеху господарського обслуговування;
-цех ремонту металургійного обладнання № 1 Сервісного центру;
-цех ремонту металургійного обладнання № 2 Сервісного центру;
структурні одиниці:
-начальник відділу головного механіка - головний механік;
2014 р.
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-начальник відділу головного енергетика - головний енергетик.

Введено:
структурні підрозділи:
-відділ організації праці та заробітної плати дирекції з персоналу та соціальних питань, з
підпорядкуванням директору з персоналу та соціальних питань;
-відділ капітальних ремонтів та експлуатації будівель Сервісного центру, з підпорядкуванням директору
Сервісного центру;
-відділ первинного обліку, з підпорядкуванням директору з виробництва;
-відділ розробки та супроводження програмного забезпечення, з підпорядкуванням директору з
інформаційних технологій;
-відділ сировинних матеріалів та вогнетривів дирекції з постачання, з підпорядкуванням директору з
постачання;
-відділ з планування та організації постачання, реалізації непрофільних активів управління складського
дирекції з постачання, з підпорядкуванням начальнику управління складського дирекції з постачання;
-технічний відділ КХВ, з підпорядкуванням заступнику генерального директора з КХВ;
-вуглекоксовий цех КХВ, з підпорядкуванням заступнику генерального директора з КХВ;
-цех уловлювання хімічних продуктів КХВ, з підпорядкуванням заступнику генерального директора з
КХВ;
-відділ охорони праці та промислової безпеки дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології, з
підпорядкуванням директору з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-відділ технологічний КХВ, з підпорядкуванням головному інженеру;
-відділ технічного контролю, з підпорядкуванням головному інженеру;
-центральну заводську лабораторію, з підпорядкуванням головному інженеру;
-відділ екології дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології, з підпорядкуванням директору
з охорони праці, промислової безпеки та екології;
-відділ кадрів дирекції з персоналу та соціальних питань, з підпорядкуванням директору з персоналу та
соціальних питань;
-цех ремонту металургійного обладнання Сервісного центру.
В організаційній структурі емітента відсутня бухгалтерська служба. Згідно укладеного договору,
послуги з бухгалтерського обліку виробничо- господарської діяльності Товариства надає ТОВ "Об'єднані
облікові системи Україна".
Інформація про чисельність працівників
1.Середньооблікова чисельність штатних працівників обліковогоскладу - 5494 чол.
2.Середня чисельність позаштатних працівників і сумісників (зовнішніх) - 23 чол.
3.Чисельність працівників, яким встановлений неповний робочий день, тиждень (у зв'язку з переводом їх
на роботу з неповним робочим днем, тижнем унаслідок простою підприємства або скорочення об’єму
робіт) відсутня.
4.Фонд оплати праці, всього - 367077,6 тис. грн. (за 2014 рік порівняно з 2013 роком ФОП збільшився на
28630,6 тис. грн. або на 8,5%).
5Чисельність працівників ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" на кінець звітного періоду - 5 398
чол.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним
потребам емітента. В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищення їх кваліфікації на
підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. За 2014 рік було організовано
навчання з професійної підготовки та перепідготовки, навчання другим професіям, підвищення
кваліфікації для 1 280 працівників підприємства. Згідно з програмами, спрямованими на адаптацію
працівників, прийнятих на підприємство: «Адаптація» та «Наставництво» - в 2014 році пройшли
підготовку 43 працівника підприємства.
Окрім цього, протягом 2014 р. на ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» були реалізовані ряд
програм в сфері розвиваючого навчання:
- з квітня по грудень 2014 р. проводилось навчання за програмою «Школа кар'єри молодого спеціаліста», в
якій прийняли участь 15 працівників підприємства;
- з березня по жовтень 2014 р. реалізована програма навчання з охорони праці «Поведінковий аудит
безпеки», в якій прийняли участь 462 працівника підприємства;
- з квітня по жовтень 2014 р. реалізована програма навчання з охорони праці «Аналіз безпечного
виконання робіт. Безпечний робочий простір. Блокування, маркування, перевірка», в якій взяли участь 4
011 працівників підприємства.
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З 2013 року реалізується проект «Школи фахової майстерності», що спрямований на збереження та
розвиток інженерно-технічної експертизи:
- у березні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа енергетика», в якій прийняли участь 13
працівників з газового цеху, кисневого цеху, цеху водопостачання, теплоелектроцентралі;
- у червні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа коксохіміка», в якій прийняли участь 32
працівника коксохімічного виробництва підприємства;
- у листопаді 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа доменщика», в якій прийняли участь 19
працівників доменного цеху;
- у грудні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа сталеплавильника», в якій прийняли участь
19 працівників киснево-конвертерного цеху;
- у грудні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа нагрівальника», в якій прийняли участь 29
працівників прокатного виробництва підприємства.
Відповідно до договору про співпрацю з НМетАУ забезпечується підготовка молодих фахівців за
гостродефіцитними спеціальностями, На кінець 2014 року в НМетАУ на заочному відділенні навчалися
35 працівників підприємства.
У серпні 2014 р, була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників українських
підприємств компанії ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 40 працівників ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ЇМ.
ПЕТРОВСЬКОГО», із них 24 особи зайняли призові місця.
Продовжує діяти проект роботи з молодими фахівцями «Рада молодих фахівців», в рамках якого
реалізуються програми, спрямовані на покращення соціальної політики підприємства, проводиться
культурно-масова робота. Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проектів з поліпшення умов
на виробництві.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не належить до будь- яких об'єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, в звітному періоді, не надходили.
Опис обраної облікової політики
Основні принципи облікової політики.
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції Компанії в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційоване
підприємство - це підприємство, на яке Компанія має істотний вплив. За методом участі в капіталі,
інвестиції в асоційовані підприємства відображаються в звіті про фінансовий стан за собівартістю з
урахуванням змін частки Компанії в чистих активах асоційованого підприємства, що відбулися після
первинного визнання. Гудвіл, що відноситься до асоційованого підприємства, включається у його
балансову вартість та не амортизується і окремо не тестується на зменшення корисності.
У звіті про сукупні доходи відображається частка результатів діяльності асоційованого підприємства. При
змінах, що відображенні безпосередньо в капіталі асоційованого підприємства, Компанія визнає частку,
що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо доречно, у звіті про зміни у власному капіталі.
Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в результаті операцій між членами Компанії та
асоційованим підприємством елімінуються пропорційно частці у асоційованому підприємстві.
Частка прибутку або збитку асоційованого підприємства відображається окремим рядком доходу у звіті
про сукупні доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам асоційованого підприємства та є
прибутком після сплати податків та меншості неконтрольованої частки участі дочірніх підприємств
асоційованого підприємства. Фінансова звітність асоційованого підприємства підготовлена за той самий
період, що й звітність материнської компанії. При необхідності, робляться коригування для приведення у
відповідність облікових політик з обліковою політикою Компанії.
Після застосування методу участі в капіталі, Компанія визначає чи існує необхідність додаткового
зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову дату Компанія визначає чи
існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство. Якщо
зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство було виявлене, Компанія розраховує суму
зменшення вартості як різницю між відновлювальною вартістю та балансовою вартістю яка признається у
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звіті про сукупні доходи.
У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Компанія оцінює і визнає інвестицію, що
залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю асоційованої компанії на
момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю інвестиції, що залишилась, і надходженнями від
вибуття визнається у складі прибутку або збитку.
Перерахунок іноземної валюти.
Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та валютою
подання Підприємства. Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу
Національного Банку України на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання,
деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по курсу Національного
Банку України на балансову дату. Всі курсові різниці відображаються у складі прибутку або збитку.
Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу Національного
Банку України на дату їх первісного визнання.
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Компанією оцінюється як імовірне, і
якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої
винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або мит із продажу. Компанія аналізує
договори, що укладаються нею, які передбачають отримання виручки, відповідно до певних критеріїв з
метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанія дійшла висновку, що вона
виступає як принципал за всіма такими договорами. Для визнання виручки також повинні виконуватись
такі критерії:
•Дохід від реалізації готової продукції,товарів
Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, та коли значні
ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товар, переходять до покупця, зазвичай, при доставці
товарів.
•Відсотковий дохід
За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і відсотковими
фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, відсотковий дохід або витрати
визнаються з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що точно дисконтує очікувані
майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання
фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості
фінансового активу або зобов'язання. Відсотковий дохід включається до складу фінансового доходу у звіті
про сукупні доходи.
Податки
Податок на додану вартість
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких
випадків:
•ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому
разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від
обставин;
•Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому,
включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим
законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених компаніями в їх податкових
деклараціях. В 2014 роді ставка податку на прибуток підприємств складала 18%. Поточні податкові
зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати
податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання
балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях.
На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і
зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками (та податковими
законами), застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
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зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень
податкового законодавства.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які обліковуються не в звіті про сукупні
доходи, обліковується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов’язаний зі статтями, які
відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта
оподаткування та одного податкового органу.
Пенсійні та інші виплати персоналу
Державна пенсійна програма
Компанія сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно
ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про сукупні доходи,
пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума заробітної плати.
Програма Підприємства з виплат персоналу
•Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам компанії, які працюють у
шкідливих умовах праці згідно з законодавством України.
•Разову виплату працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових окладів,в залежності
від стажу робітника, згідно колективного договору.
Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами
визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується
до всіх працівників, які залучені до програми.
Актуарні прибутки та збитки за планом з встановленими виплатами визнаються в повному обсязі в тому
періоді, в якому вони виникли, у складі іншого сукупного доходу. Такі актуарні прибутки та збитки також
негайно визнаються у складі нерозподіленого прибутку і не перекласифіковуються до складу прибутку
або збитку в наступних періодах.
Вартість минулих послуг, права на винагороду за які ще не надані, визнається як витрата рівними
частинами протягом середнього періоду, що залишився до отримання співробітниками права на пенсійні
винагороди. Вартість минулих послуг визнається негайно, якщо право на винагороду вже надано, відразу
після введення пенсійного плану в дію або прийняття змін у пенсійному плані.
Актуарні прибутки та збитки, а також вартість раніше наданих послуг по іншим довгостроковим
зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно.
Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість зобов'язань
за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки дисконтування, розрахованої
на основі високоякісних корпоративних облігацій), за вирахуванням ще не визнаної вартості минулих
послуг працівників і актуарних доходів і витрат та справедливої вартості активів плану, з якої
безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Первісне визнання, та оцінка.
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за
справедливою вартістю; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення або
інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному
хеджуванні. Компанія визначає класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів
у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, відображаються на дату
операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцінка.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:
Позики та дебіторська заборгованість
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з установленими або
обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі
фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу
ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є
невід’ємною частиною ефективної відсоткової ставки.
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Амортизація на основі використання ефективної відсоткової ставки включається до складу доходів від
фінансування у звіті про сукупні доходи. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про сукупні
доходи у складі інших операційних витрат.
Фінансові активи, наявні для продажу.
Інвестиції, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу, які можуть бути продані
залежно від вимог по підтримці ліквідності або в результаті зміни процентних ставок, класифікуються як
наявні для продажу. Вони включаються до складу необоротних активів, якщо у керівництва немає наміру
продати їх протягом 12 місяців після звітної дати. Фінансові активи, наявні для продажу, обліковуються за
справедливою вартістю. Прибутки та збитки, що виникають у зв’язку зі зміною справедливої вартості
інвестицій, визнаються у складі іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання або
знецінення, в цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі капіталу
відображається у складі прибутку або збитку у звіті про сукупні доходи. Відсотки, отримані в період
утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в якості відсоткових доходів за
методом ефективної відсотковою ставкою.
Компанія оцінює свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості допущення про
можливість і наявності наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо в рідких випадках Компанія
не в змозі здійснювати торгівлю даними фінансовими активами зважаючи на відсутність активних ринків
для них, Компанія може прийняти рішення про перекласифікацію таких фінансових активів, якщо
керівництво має можливість і має намір утримувати такі активи в найближчому майбутньому або до
погашення.
У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії «наявні для продажу», справедлива
вартість на дату перекласнфікації стає новою амортизованою вартістю, а пов'язані з ними доходи або
витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або збитку протягом строку,
що залишився, інвестицій з застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між новою оцінкою
амортизованою вартістю та очікуваними грошовими потоками також амортизується протягом решти
строку активу, застосовуючи метод ефективного відсотка. Якщо згодом встановлюється, що актив
знецінився, сума, відображена в капіталі, перекласифіковується до складу прибутку або збитку у звіті про
сукупні доходи.
Знецінення фінансових активів.
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або
групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і
тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися
після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали вплив на очікувані
майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою фінансових активів, що піддається надійній
оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або Компанія боржників
зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно
здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що з ними буде
проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак
відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових
потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої
заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від виконання
зобов'язань з виплати боргів.
Позики та дебіторська заборгованість.
Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку
проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових
активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Компанія
визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні,
незалежно від його значимості, вона включає цей актив до Компанії фінансових активів з аналогічними
характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній
основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися
збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення.
За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між
балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку
майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових
майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною відсотковою ставкою за фінансовим
активом. Якщо відсоткова ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від
знецінення являє собою поточну ефективну ставку відсотка.
Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у
звіті про сукупні доходи. Нарахування відсоткового доходу за зниженою балансовою вартістю триває,
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ґрунтуючись на відсотковій ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх грошових потоків з
метою оцінки збитку від знецінення. Відсоткові доходи відображаються у складі доходів від фінансування
у звіті про сукупні доходи.
Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива їх
відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Групі. Якщо
протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується
через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного збитку від
знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє
списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається у складі
витрат із фінансування у звіті про сукупні доходи.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Відносно фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування
об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню.
Стосовно боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, знецінення оцінюється на основі
тих самих критеріїв, які застосовуються щодо фінансових активів, які обліковуються за амортизованою
вартістю. Однак сума відображеного збитку від знецінення являє собою накопичений збиток, оцінений як
різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від
знецінення за даними інвестиціям, раніше визнаного у звіті про прибутки і збитки.
Нарахування відсотків відносно зменшеної балансової вартості активу продовжується за відсотковою
ставкою, використаної для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від
знецінення. Відсоткові доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупні
доходи. Якщо протягом наступного року справедлива вартість боргового інструменту зростає, і дане
зростання можна об'єктивно віднести до події, яка відбувається після визнання збитку від знецінення у
звіті про прибутки і збитки, збиток від знецінення відновлюється через звіт про прибутки і збитки.
Фінансові зобов'язання.
Первісне визнання та оцінка.
Фінансові зобов’язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, або
похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія
класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і
кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та Іншу кредиторську заборгованість і відсоткові
кредити та позики.
Подальша оцінка.
Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком погашення
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Торгова
та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.
Після первісного визнання, відсоткові кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими
зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні доходи при припиненні їх визнання, а також по мірі
нарахування амортизації з використанням ефективної відсоткової ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Амортизація
ефективної відсоткової ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні доходи.
Припинення визнання.
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на
суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни
обліковуються як припинення визнання первісного зобов’язання і початок визнання нового зобов'язання, а
різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про сукупні доходи.
Згортання фінансових інструментів.
Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі здійснюється
тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та наміру здійснити
розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів.
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну
звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на
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купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат за
угодою.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість
визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати
використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної
справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі
оцінки.
Основні засоби.
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без включення
витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення. Первісна
вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин обладнання при дотриманні
необхідних умов визнання активів.
На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних засобів. За
наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування, яка
визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на
продаж, і цінності використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується до величини
суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у вигляді витрат (збитку від знецінення) в звіті про
операції або в іншому сукупному прибутку. Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні
звітні періоди, сторнується у випадку змін в оціночних показниках, використовуваних для визначення
суми очікуваного відшкодування активів.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від
його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку
зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його
балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був знятий з обліку.
Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 2014 року проводились підприємством відповідно
до вимог МСФЗ 16 «Основні засоби», та на підставі «Інструкції по порядку ведення обліку необоротних
активів» та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1 року (у тому числі
об'єкти, що знаходяться на державній реєстрації) використовувані у виробничій, торгівельній діяльності, а
також для цілей адміністративного управління. Об'єкти, що відповідають критеріям «Майно, призначене
для продажу», враховуються відособлено у складі необоротних активів для продажу. У складі основних
засобів враховуються об'єкти соціальної сфери (об’єкти, що знаходяться в невиробничих підрозділах) за
нульовою вартістю до моменту переміщення у виробничий підрозділ або повного вибуття об'єкту.
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним методом
протягом передбачуваного строку корисного використання активів. Строки корисного використання
аналізуються і, при необхідності, коригуються за станом на кожну звітну дату.
У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об’єктів основних засобів.
Строк корисного використання (років) Середньозважений залишковий
строк корисного використання
(років)
Будівлі та споруди
1-80
32
Машини і обладнання
1-53
16
Транспортні засоби
147
7
Інші основні засоби
1-25
9
Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об'єкта основних засобів.
Витрати на утримання об'єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх виникнення. Витрати
на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується по
собівартості. Вона включає вартість будівництва, інші прямі витрати та аванси видані, які пов’язані з
будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, поки відповідний актив не буде
добудований та введений в експлуатацію.
Оренда.
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі аналізу
змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи залежить
виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право використання
активу в результаті даної операції.
Для операцій оренди які виникли до 1 січня 2005 року згідно з тлумаченням КТМФЗ 4 датою виникнення
відносин оренди вважається 1 січня 2005 року.
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Компанія в якості орендаря.
Фінансова оренда (лізинг), за якою до Компанії переходять практично усі ризики і вигоди, пов'язані з
володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі справедливої
вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості мінімальних
орендних платежів.
Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким
чином, щоб досягнути фіксованої ставки відсотка на непогашену суму зобов'язань. Вартість фінансування
відображається безпосередньо у звіті про сукупні доходи.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні доходи прямолінійним
методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що
обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів
Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати
на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики
включають відсоткові витрати та інші витрати, понесені компанією у зв’язку з позичанням коштів.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного визнання
за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи амортизуються
прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного використання, та оцінюються на
предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрата корисності. Згідно з обліковою політикою
підприємства строки корисного використання становлять:
Строк корисного
використання (років)
Середньозважений залишковий
строк корисного використання (років)
Комп'ютерні програми
1-5
З
Інші НМА, вкл. аванси видані
1-5
1
Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 2014 року здійснювалися
підприємством у відповідності до норм МСФЗ 38 «Нематеріальні активи», та на підставі «Інструкції по
порядку ведення обліку необоротних активів» та облікової політики. Інші об'єкти (ліцензії, патенти,
невиняткові права користування комп'ютерними програмами з терміном служби не більше 1 року), не
визнаються нематеріальними активами, враховуються у дебіторській заборгованості за розрахунками за
виданими авансами і списуються до складу витрат рівномірно впродовж дії ліцензій, дозволів,
сертифікатів, програмного забезпечення.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний дохід в тій категорії
витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Запаси.
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для сировини,
основних матеріалів, напівфабрикатів - по середньозваженій собівартості, допоміжні матеріали, палива,
запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та покупних напівфабрикатів за методом
ідентифікованої собівартості.
Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось за цінами продажу.
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності
за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до
готовності, та витрат на її реалізацію.
Зменшення корисності нефінансових активів
Станом на кожну звітну дату Компанія визначає ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо
такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності,
Компанія виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного
відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або
одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання
активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків коли
актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються
іншими активами або Компаніями активів.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив вважається
знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання
майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає
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поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої
вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки
підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої вартості.
Збитки від зменшення корисності активів визнаються в у звіті про сукупні доходи, за винятком раніше
дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного доходу. В цьому випадку
збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого сукупного доходу в межах суми
попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення корисності
активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується
відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від
зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які
використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від
зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його
відшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток
від зменшення корисності. Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупні доходи, за
виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку
відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.
Передплати видані.
Передплати постачальникам відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за
вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення корисності
нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що Компанія не отримає активів чи
послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як різниця між
балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності
визнаються в звіті про сукупні доходи в складі інших операційних витрат.
Грошові кошти.
Грошові кошти, що представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на
банківському рахунку та готівки в касі.
Резерви.
Резерв визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок
минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсів,
котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. Якщо
Компанія очікує, що резерв повністю або частково буде відшкодоване, наприклад, внаслідок дії угоди про
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації
фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву відображаються у звіті про сукупні
прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування.
У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резерву визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності,
ризики, пов'язані з певним зобов’язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми резерву, що
відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.
Потенційні активи та зобов'язання.
Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до
фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним.
Потенційні зобов’язання відображаються у фінансовій звітності, коли відтік ресурсів, що містять
економічні вигоди, є вірогідним, та суми таких потоків можуть бути визначені. Потенційні зобов’язання не
відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до фінансової звітності у
випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є можливим, та суми таких потоків можуть
бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у звітності за винятком випадків,
коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є маловірогідною.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» належить до категорії заводів середньої потужності, що
дозволяє оперативно виконувати замовлення широкого сортаменту.
Підприємство виробляє та пропонує до реалізації наступну продукцію:
кокс доменний, коксохімічна продукція;
чавун переробний та ливарний;
сортовий та фасонний прокат;
рейки кранові, рудні та трамвайні;
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спец профілі для автомобільної промисловості;
спец профілі для вугільної промисловості та інші види товарної продукції,
В звітному періоді виробництво чавуну склало 1001 тис, тонн, сталі -986 тис. тонн, прокату - 840
тис. тонн, коксу - 739 тис. тон. Підприємству в 2014 році не вдалося виконати в повному обсязі планові
завдання з виробництва чавуну, сталі та прокату. При цьому слід зауважити, що цільовий показник по
виробництву чавуну в обсязі 1,0 млн.т на рік виконано.
Річний план виробництва виконаний:
- по коксу на 96% (порівняно з рівнем 2013 року зменшення склало 0,7%).
- по чавуну на 93% (порівняно з рівнем 2013 року збільшення склало 2,4%);
- по сталі на 91% (порівняно з рівнем 2013 року зменшення виробництва склало 0,9%);
- по прокату на 86% (порівняно з рівнем 2013 року обсяг зменшено на 1,6%);
На підприємстві ведеться робота в рамках програми енергозбереження. Особлива увага приділяється
скороченню витрат на електроенергію і природний газ. Так на підприємстві діє технологія виробництва
чавуну без застосування природного газу, зусилля менеджменту та технічного персоналу направлені на
максимально ефективне використання вторинних енергоносіїв (доменного та коксового газу) за рахунок
чого зменшено використання природного газу в ТЕЦ. за наявності технологічної можливості здійснюється
заміна обладнання на менш енергоємне, застосовуються обмеження в роботі в часи пікових загрузок.
Основні причини зменшення обсягів виробництва коксу в порівнянні з показником минулого року;
- зростання обсягів виробництва чавуну призвело до збільшення виробництва коксу, при цьому в 2014
році було зменшено розхід коксу при виробництві чавуну та збільшено використання коксу інших
виробників.
Причини збільшення обсягів виробництва чавуну:
- скорочення тривалості проведення ремонтних робіт на доменних печах;
- пошук та налагодження режимів роботи доменних печей, стабілізація якісних характеристик коксу та
залізорудної шихти;
- промислова організація розсівання агломерату Південного ГЗК на рудному дворі доменного цеху на
фракції + 5 і - 5мм і використання агломерату фракцією + 5 мм в шихті доменної печі №2;
Причини зменшення обсягів виробництва сталі:
- збільшення об’ємів розливки чавуну на 32 тис.т (обмеження постачання електроенергії).
Причини зменшення обсягів виробництва прокату:
- об'єм виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;
- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції ПЦ№1 при зниженні об'ємів
виробленого прокату ПЦ№2 (частка прокату ПЦ№2 зменшилася до 45,4%, що нижче показника минулого
року на 4,8% за рахунок зниження попиту).
Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшена
на 3,6%, рейкового прокату і продукції ПЦ№2 зменшено відповідно на 0,3% і 5,8%, питома вага
квадратної заготівки зросла на 3,43%.
Економічні показники роботи підприємства наступні:
Результат роботи підприємства за показником EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до
вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками
роботи в 2013 році (-265,8 млн. грн.) покращився на 732,9 млн. грн. і склав 482,9 млн. грн.
Основними чинниками такого результату є:

+/(-) до EBITDA

- зміна цін та структури реалізації, курсу долара +1384 млн. грн.;
у тому числі вплив зміни курсу долара +1390 млн. грн.;
- вплив цін придбання сировини, матеріалів та енергоносіїв - 698 млн.грн;
у тому числі вплив зміни курсу долара - 944 млн. грн.;
зростання цін на енергоносії - 90 млн.грн.;
зміна цін на залізорудну сировину та інші матеріали +327 млн.грн.;
- вплив норм витрат сировини та енергоносіїв + 93,2 млн.грн.
у тому числі робота без використання природного газу в ДЦ +54,8 млн.грн.;
зміна структури газів в ТЕЦ+43,2 млн.грн,;
- вплив об'ємів реалізації+16,7 млн.грн.;
- інші факгори-63,3 млн.грн.;
у тому числі збільшення ФЗП -37 млн.грн,;
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Середньореалізаційні ціни у звітному періоді були наступні (оптова ціна у грн./тону без ПДВ):
чавун переробний ~ 4277,91; кокс - 2734,96; рейки - 13970,04; напівфабрикати квадратного перерізу 5117,71; напівфабрикати круглого перерізу ~ 6625,86; швелери - 6689,89; кутики - 6987,14; шахтна стойка
- 6474,58; спец профіль - 10501,03.
2014 рік характеризувався складними політичними та економічними процесами, що відбувалися
в країні. При цьому робота Товариства була досить стабільною, показники в порівнянні з 2013р. знизилися
незначно. Загальний обсяг реалізації товарної продукції і склав 1018411,5 тонн, (на 3,4% менше, ніж у
2013р.). При цьому обсяг реалізації товарної металопродукції склав 912270,09 тонн, що на 1,2% нижче,
ніж в 2013р. Фасонні профіля прокатного цеху №2 склали більше 44% загального обсягу реалізації
товарної металопродукції. Стійким попитом користувався рейковий прокат, бронефутеровка для вугле- і
рудоразмольних млинів - обсяги реалізації цих профілів в 2014р. склали 24299,89 тонн. Ексклюзивною
продукцією заводу є спецпрофіля для автомобільної промисловості. І хоча автозаводи країн СНД значно
скоротили обсяги виробництва, зберігаються поставки профілів для автоободів на автозаводи України,
Росії, Білорусії (БелАЗ, МАЗ, КамАЗ, 3IJI). При цьому, прагнучи зберегти ринок, Товариство освоїло в
2014р. кілька типів нових профілів для автоободів. Крім того, протягом року як в 1-му, так і в 2-му
прокатних цехах Товариства освоєно виробництво ряду інших нових профілів (великі швелера, куточки) в
тому числі, вироблених за євростандартами, що значно розширило можливості підприємства в області
реалізації товарної продукції. Всього в 2014р. освоєно виробництво 12 нових профілів. Відвантажено
вітчизняним і зарубіжним споживачам більше 73 тис. тонн інноваційної продукції.
Освоєння виробничих потужностей металургійними агрегатами Товариства наступні: доменний цех
- 63%; конвертерний цех - 73%; блюмінг «1050» - 72%; РБЦ (ст. «800») - 97%; СПЦ (ст.»550») 88%.Основні конкуренти Товариства в Україні - металургійні підприємства галузі:
- ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»- по фасонному прокату (швелера), балках, шахтному
профілю СВП;
- ПАТ «Меткомбінат ім. Дзержинського» - по сортовому прокату (квадратна, трубна заготівка) і
фасонному прокату (куточки);
- ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» - по фасонному прокату (швелера, куточки), шахтному
профілю СВП;
- ПАТ «Донецький металургійний завод» - по сортовому прокату (квадратна заготівка, трубна заготівка);
- ПрАТ «Макіївський металургійний комбінат» - по фасонному прокату;
- НКМЗ - по бронефутеровці для вугле- і рудоразмольних млинів.
Споживачами рядового фасонного прокату в Україні є в основному комерційні металоторгівельні
організації. Рейковий прокат і спецпрофіля (прокат для автомобільної та гірничодобувної промисловості)
відвантажувався в основній масі кінцевим споживачам - підприємствам металургійного, машинобудівного
і гірничодобувного комплексів. На зовнішньому ринку споживачами продукції Товариства (рядового
фасонного прокату, а також кранових рейок) були практично всі країни СНД, Балтії, багато країн
Євросоюзу, країни Азії та Африки. Сортовий прокат (товарний квадрат) практично в повному обсязі
(понад 98% від усього виробленого в 2014р.) відвантажувався на далеке зарубіжжя. На далеке зарубіжжя,
в Росію і країни СНД відвантажено близько 84% від усього реалізованого в 2013р. будівельного
(фасонного прокату), більше 68% рейкового прокату.
Товариство збільшило обсяг реалізації будівельного прокату по Україні майже на 33% у порівнянні з
2013 роком.
Збут товарної продукції в 2014 році здійснювався за прямими договорами.
Основними постачальниками залізорудної сировини для Товариства в 2014 році були:
- ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІИКОКС» - кокс (нерегулярні, періодичні поставки);
- ВАТ «Євраз КГЗК» - окатиші (нерегулярні, періодичні поставки);
- ВАТ «ПГЗК» - агломерат;
- ТОВ «Тірасбуд», ТОВ «Метал-мега-комп» - залізофлюс.
Динаміка цін на основні види сировини відображала процеси, які відбувалися в 2014 p., як в
металургії, так і в інших галузях промисловості.
Вартість 1 тонни агломерату на 01.01.2014р. становила 809,29 грн. без ПДВ, а на 01.01.2015р. ціна на
агломерат склала 909 грн. без ПДВ (постачальник ВАТ «ПГЗК»).
Вартість 1 тонни коксу в січні місяці 2014р. становила 1676 грн. без ПДВ, а на 01.12.2014 р. ціна на кокс
становила 3100 грн. без ПДВ. В цілому Товариство працює повністю на коксі власного виробництва.
2014 р.

®SMA

05393056

S2

Ціна на залізофлюс станом на 01.03.2014р. була на рівні 588,41 грн. без ПДВ, а на 01.01.2015р. склала
566,81 грн. без ПДВ.
Основними постачальниками вугільного концентрату для Товариства в 2014 р. були;
- ТОВ "Распадське вугілля”. Ціна на вугільний концентрат станом на 01.01.2014р. була на рівні 58,5 дол.
СІНА, а на 01.01.2015р. склала 105 дол. США.
- ВАТ «ОУК« Южкузбассуголь» станом на 01.01.2014р. ціна була на рівні 145 дол. США, а на
01.01.2015р. склала 115 дол. США.
Основні ризики в діяльності емітента пов’язані з : роботою в умовах високої залежності від
організацій, виконуючих послуги залізничних перевезень та експедирування сировини та готової
продукції; тривалим підвищенням цін та тарифів на залізорудну сировину, паливо, енергоносії та
залізничні вантажні перевезення , що привело до значного росту собівартості металопродукції, виробленої
підприємством; наявністю значного обсягу морально та фізично зношеного обладнання та застарілих
технологій на виробництві.
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» належить до підприємств гірничо-металургійної отраслі. Будучи
стратегічною частиною національного виробництва, вона є ключовою базовою галузю промисловості і
загалом економіки країни, яка поряд з іншими визначає стан соціально-економічного розвитку держави.
Українські металургійні підприємства у 2014 році скоротили виробництво сталі на 17% порівняно з
аналогічним періодом 2013 року - до 27,161 млн тонн. За данними Обєднання металургійних підприємств
"Металургпром", випуск загального прокату в минулому році знизився на 18% - до 23,793 млн тонн,
чавуну - на 15%, до 24,810 млн тонн.
Спочатку в планах металургійних підприємств на 2014 рік передбачалося наростити виплавку сталі
орієнтовно на 5,6% порівняно з 2013 роком - до 34,5 млн тонн, прокату - на 5%, до 30,5 млн тонн, чавуну на 3,1% , до ЗО млн тонн.
Однак у зв’язку з бойовими діями в Луганській та Донецькій областях ряд метпідприємств призупинив
роботу через знеструмлення або відсутність сировини і коксу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років

За останні п’ять років відчужені наступні об’єкти промислового призначення :
У 2010 роц і: екскаватори, 8 шт.; бульдозери, 3 шт.; трактори, 2 шт.; тракторний причеп; станки та інше
обладнання, 7 шт.; автомобільний транспорт, 10 шт.; залізничний транспорт, 17 шт.
У 2011 роц і; трактор ; екскаватор; автомобільний транспорт, 5 шт.; залізничний транспорт, 40 шт.
У 2012 році : будівля кузні; будівля регулятора скор, р, м.; станки та інше обладнання, 41 шт.;
автомобільний транспорт, 4 шт.; електротельфери та електроталі, 10 шт.; електрокара; залізничний
транспорт, 4 шт.; електричний кран.
У 2013 році: нерухоме майно - будівлі і споруди виробничого призначення, 14 шт.; передавальні
пристрої виробничого призначення, 7 шт.; станки та інше обладнання в кількості 205 шт.; трактор ТМ;
кран електричний, 6 шт.; електротельфери, 9 шт.; залізничний кран та навантажувач, 2 шт.; ковальський
молот; дизельний автонавантажувач; залізничний транспорт, 29 шт.; автомобільний транспорт, 39 шт.;
електрокара, 2 шт.
У 2014 році: нерухоме майно - будівлі і споруди виробничого призначення, 54 шт.; передавальні пристрої
виробничого призначення, 10 шт.; станки та інше обладнання, 173 шт.; екскаватор; електротельфери та
талі, 5 шт.; автомобільний транспорт, 22 шт.; залізничний транспорт, 22 шт.; електрокара;
автонавантажувачі, 4 шт.
За останні п’ять років відчужені наступні об’єкти соціально-побутового призначення :
У 2010 роц і: дитячий садок № 40 з обладнанням.
У 2011 роц і: нерухоме майно - житлові будівлі, 2 шт.
У 2012 роц і: нерухоме майно - гуртожитки (№ 2 та № 3).
У 2013 році: комплекс будівель бази відпочинку; нерухоме майно гуртожитку №5; передавальні пристрої
невиробничого призначення, 5 шт.
У 2014 році: нерухоме майно будівлі Палацу культури ім. Ілліча; споруди невиробничого призначення, 2
шт.; нерухоме майно гуртожитку по вул. Коксова, 2а; нежитлові будівлі, споруди та передавальні пристрої
невиробничого призначення, 14 шт.; автомобільний транспорт, 4 шт,; прогулянкові судна, 6 шт.
Правочинн з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованнми особами
Протягом звітного року між емітентом та афілійованими особами діють наступні договори:
-з ТОВ "ЕВРАЗ Україна" укладено договір № 12/2012 від 20.06.2012 року на надання послуг у сфері
контролю за виконанням бізнес- процедур і збереженням активів в рамках проведення конкурентних
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процедур у Системі mySAP SRM при придбанні матеріально- технічних ресурсів (МТР) на суму 2 796
757,7 грн., з ПДВ;
- з ПАТ "EBPАЗ БАГЛІЙКОКС" укладено договір № 03-11/14 від 03.03.2014р. на придбання лому
сталевого на суму 2750 011,62 грн., без ПДВ; металорукав Р2-Ц-А-40 на суму 1093,68 грн. з ПДВ;
- з ПАТ "ЕВРАЗ СУХА БАЛКА" укладено договір № 3956 від 20.12.2012 року; Хе 63/2013р. від
08.01.201 Зроку на придбання залізної руди на суму 215208,00 грн. з ПДВ;
- з ПАТ "EBPАЗ СУХА БАЛКА" укладено договір № 3956 від 20.12.2012 року; № 63/2013р. від
08.01.201 Зроку на придбання лому сталевого на суму 5363459,89 грн. без ПДВ.
Інформація про основні засоби емітента
Основні засобі, це об’єкти вартістю понад 2500 грн. (без ПДВ).
У 2014 році основні засобі шляхом обміну на подібне не отримувались. Обмежень на використання
основних засобів не існує.
У звітному періоді проведена консервація 03 виробничого призначення, залишкова вартість яких на
31.12.2014р. складає 4259 тис. грн. До даних об’єктів 03 відносяться:
- будівлі та споруди: залишкова вартість 4011 тис. грн.
- машини та обладнання: залишкова вартість 244 тис. грн.
- інші: залишкова вартість 4 тис. грн.
У звітному періоді використовується прямолінійній метод нарахування амортизації застосований
до кожного об’єкта, ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Термін корисної експлуатації
(норми амортизації) об’єктів основних засобів установлюються за-гальнозаводською комісією з
врахуванням очікування та інтенсивності використання. Строки корисної експлуатації введених
об’єктів коливаються в діапазоні від 12 до 951 місяці. Амортизація МНМА нараховувались в розмірі 100
%при введені в експлуатацію.
Ступінь зносу:
-об’єктів виробничого призначення складає 57% (будівлі та споруди 46%, машини та обладнання 61%
транспортні засоби 87%, інші 78%);
-об’єктів невиробничого призначення складає 87% (будівлі та споруди 43%, маши-ни та обладнання
97%, інші 88%).
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На виробничу і комерційну діяльність Товариства в 2014р. впливали наступні фактори.
Політична обстановка в країні, події на сході України. Традиційні покупці продукції Товариства шахтних профілів, кранових і рудничних рейок, - знизили обсяги закупівель або взагалі не придбавали
металопрокат.
Постійне підвищення тарифів як на енергоносії, так і на залізничні перевезення. Останній фактор привів
до масової відмови покупців від послуг залізниці і перехід до вивозу продукції автотранспортом. Це в
значній мірі ускладнило процес відвантаження продукції Товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
В 2014 році нараховано та сплачено штрафів та компенсацій за порушення діючого законодавства
на суму
1 343 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Джерелами коштів підприємства є власний і позиковий капітал. Для ведення поточної господарської
діяльності підприємство вдавалося до допомоги кредитів та фінансової допомоги на зворотній основі. Це
було викликано недостатністю власних оборотних коштів.
Таким чином, фінансування здійснюється за рахунок частково залучених та власних коштів.
Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Він є основою
самостійності і незалежності підприємства. Однак необхідно враховувати, що фінансування діяльності
підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього.
Для поліпшення ліквідності підприємства, тобто спроможності здійснювати платежі наявними коштами,
або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності, необхідно провести модернізацію
виробництва і виведення його на більш якісний рівень, а саме:
- прагнути до збільшення розмірів грошових потоків від основної діяльності;
- шукати нові сегменти ринку;
- проводити моніторинг продажів по групах товару;
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- відмовитися від необов’язкових витрат, прорахувати доцільність передачі частини функцій підтримки на
аутсорсинг;
- переглянути програми просування товарів і послуг, відмовитися від неефективних каналів, зосередитися
на адресних і маловитратних заходах;
- переглянути і оптимізувати бізнес-процеси, визначити і мобілізувати внутрішні резерви компанії;
- підтримувати і укріплювати зворотний зв'язок від клієнтів, оперативно реагувати на їх сигнали;
- провести роботу з постачальниками по зниженню цін, додаткової системи знижок і підвищенню
дисципліни постачань;
- використовувати гнучку цінову політику;
- використовувати заходи до зниження собівартості продукції;
- переглянути сортамент продукції відповідно до зміни платоспроможного попиту.
Фінансовий стан підприємства - сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення і
використання ресурсів підприємства, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства,
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження динаміки і структури
фінансових показників його діяльності, дозволяє визначити чинники, що вплинули на формування
прибутку (збитку) підприємства. Аналіз робиться за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на
підставі даних, приведених у формах фінансової звітності (розрахунки здійснюються в тис. грн.)
З аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість підприємства, можна зробити висновок - в
2014 році підприємство стало менш фінансово стійкіше і більше залежно від зовнішніх кредиторів і
інвесторів.
Аналіз ліквідності підприємства.
Ліквідністю підприємства є його здатність здійснювати платежі власними засобами або такими засобами,
які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється
шляхом розрахунку коефіцієнтів і дозволяє визначити можливість підприємства сплатити свої поточні
зобов'язання.
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних
зобов'язань.
Кпот.л. на 31.12.14 -0 ,2 0
На одну гривну поточних зобов’язань, підприємство має 0,20 грн. поточних активів, що говорить про
недостатній об'єм обігових коштів для покриття короткострокових зобов'язань підприємства.
2. Коефіцієнт термінової ліквідності відбиває платіжні можливості підприємства відносно сплати
поточних зобов'язань, за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
К терм. На 31.12.14 =0,11
На одну гривну поточної заборгованості підприємство має 0,11 грн. активів, що свідчить про недостатню
кількість поточних активів.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена
негайно.
К абсл. на 31.12.14 =0,01
Негайно можуть бути погашені 1% поточних зобов'язань.
З аналізу видно, що у підприємства немає в достатньому об'ємі поточних активів для погашення поточних
зобов’язань.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Зобов'язання ПАТ «Евраз - ДМЗ ім. Петровського», згідно укладених договорів (контрактів),
виконання яких були передбачені у 2014 році, виконані.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Відповідно до прийнятого на 2015 рік плану роботи, намічені наступні показники виробництва
основних видів продукції:
- обсяг виробництва коксу (сухий)- 801,9 тис. Т;
- обсяг виплавки чавуну - 1028,7 тис. Т;
- обсяг виробництва сталі - 1077,4 тис. Т;
- обсяг виробництва прокату - 944,1 тис. Т.
Показники за обсягом виробництва встановлені з урахуванням виконання запланованих обсягів ремонту
доменних печей, конверторів, обладнання прокатних цехів та інших виробничих агрегатів.
В 2015 році передбачається проведення наступних ремонтів устаткування:
Капітальний ремонт трубопроводів та устаткування бензольного та сульфатного відділень, капітальний
ремонт трубопроводів та устаткування сіркоочищення, ремонт коксової батареї; ремонти третього розряду
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доменних печей ДП№2 і ДП№3 заміна засипного апарату, ремонт жолобів, ремонт конвертора №3,
капітальний ремонт регенеративної групи колодязів прокатного цеху №1, капітальний ремонт
трубокиснепродувки та турбогенератора ТЕЦ, капітальний ремонт обладнання кисневого цеху.
Передбачається покращення результатів роботи підприємства за показником EBITDA в порівнянні з
підсумками роботи в 2014 році (EBITDA2014 -482,9 млн.грн.) на 344 млн.грн. (EBITDA20 І 5 - 826,9
млн.грн.).
Одним із найвпливовіших факторів покращення результату є зростання обсягів виробництва в 2015 році
та поліпшення ефективності роботи доменного цеху, використання відсіяного агломерату, зменшення
втрат вторинних енергоресурсів (доменного та коксового газу) до нормативного рівня та оптимізація
структури палива в ТЕЦ, стабілізація розходу заліза та коксу, а також вплив зміни курсу долара.
Також впливовий напрямок це найбільш ефективне використання енергоносіїв: завершення
децентралізації виробництва стислого повітря, оптимізація роботи обладнання в часи пік, зменшення
виробництва пари.
В 2015 році заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріальнотехнічних ресурсів, планується проводити по наступним напрямкам:
Доменний цех
-проведення промислових випробувань в шихті доменної плавки руди родовища «Дружба» ПАТ «Евраз
Суха Балка» з вмістом заліза 58%;
- продовження промислової організації розсівання агломерату Південного ГЗК на рудному дворі
доменного цеху на фракції + 5 і - 5мм і використання агломерату фракцією + 5 мм в шихті доменної печі
№2 та у перспективі доменної печі №3;
- вживання 2-х контурних футерованих повітряних фурм з метою скорочення витрати коксу;
- зменшення і планування поточних простоїв;
- збагачення доменного дуття киснем з метою інтенсифікації доменної плавки і підвищення виробництва
чавуну;
- використання в шихті компонентів з високим вмістом заліза;
- вживання технології роботи ДЦ з вмістом марганцю в чавуні 0,3%.
Киснево-конвертерний цех
- відпрацювання технології ведення конвертерної плавки без застосування магнезіальних брикетів.
Прокатне виробництво
- освоєння нових видів продукції;
Підрозділи підприємства
- цільові проекти по збереженню енергоресурсів, насамперед, природного газу та електроенергії.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

На підприємстві постійно впроваджуються заходи щодо науково-технічної та виробничо-технологічної
діяльності для підвищення обсягів виробництва, виконання встановленої виробничої потужності усіма
головними агрегатами підприємства, забезпечення рівня якості виробляємо*! товарної продукції у
відповідності до вимог нормативно-технічної документації, вирішення задач щодо підвищення технічного
і технологічного рівня виробництва.
В 2014 році виконан заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію
матеріально- технічних ресурсів:
1. Проведення в ДЦ промислових випробувань нових легкових мас фірм «SEVEN»,«CALDERYS» і
«ДИНУР» і «ASMAS».
2. Проведення промислових в ДЦ випробувань стійкості вогнетривких бетонів фірми «CALDERYS» для
футерування фурменних приладів доменних печей (ДП-2 і ДП-3) і перехід повітряних приладів ДП-2 і ДП
-З на футеровані вогнетривким бетоном фірми «CALDERYS».
3. Промислові випробування в ДЦ нової двухконтурной повітряної фурми власного виробництва
4. Капітальний ремонт корінного жолобу ДП-3 із застосуванням формованних вогнетривких виробів
фірми «CALDERYS».
5. Проведення в ККЦ промислових випробувань нової футеровки конвертора фірми «COWINTEC».
Стійкість футеровки конвертора склала 1644 плавки.
6. Проведення в ККЦ промислових випробувань БКЖС. Використання БКЖС призводе до заощадження
рідкого чавуну. 1 кг/т БКЖС = і 3 кг/т рідкого чавуну. Ефект від використання заощадження металошихти
на 0,8 кг/т.
7. Налагодження, тестування і введення в промислову експлуатацію в ККЦ системи зважування рідкої
сталі, під час її розливання в сталеразливні ковші.
8. Впровадження в умовах ПЦ-1 і ПЦ-2 нової технології виробництва швелерів з ухилом полиць U-260 і U200N Розширення сортаменту виробляємого металлопрокату, освоєння нових ринків збуту нової
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продукції.
9. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва куточка рівнополичного з розмірами
100x100x12мм, згідно вимог європейського стандарту EN-10056-1: 1998.
10. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва профіля вагонної стойки и автообода Пр
7,0-20-05 Розширення сортаменту виробляемого металлопрокату, освоєння нових ринків збуту нової
продукції.
11. Модернізація стана “800”, пов’язана з можливістю будівництва нового передавального рольганга,
призначеного для раціонального розподілу технологічних потоків товарного і передільного металопрокату
за двома вихідним лініям стану «800».
12. Введення в експлуатацію в ПЦ-1 нових видів механічного устаткування, призначеного для
упаковки прокатних профілів, вироблених за європейськими стандартами.
В рамках розвитку і вдосконалення технічної творчості працівників діє "Положення про Систему
операційних поліпшень”.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
Судові справи відсутні, за якими б у звітному періоді розглядалися позовні вимоги у розмірі на
суму 10 або більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступав би емітент. Також відсутні
судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента.
Інша інформація

д/н
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби

Власні основні засоби
(тис. грн)
на кінець
на початок
періоду
періоду
1725125
1837968
611422
587943
1119507
1204475
18162
3909
95
46
16

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

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на кінець
на початок
періоду
періоду
1837968
1725125
611422

587943

14151
3524
81
44

0

0

1204475
18162

0
0

0

3909

П19507
14151
3524

0

0
0

95
46

81
44

9
0

0

0

16

9

0
0
0
0
0
33
0
28
0
інші
33
28
1838063
0
Усього
1725206
0
1725206
1838063
Опис: Основні засоби, це об’єкти вартістю понад 2500 грн. (без ПДВ).
У 2014 році основні засоби шляхом обміну на подібне не отримувались. Обмежень на використання основних засобів
не існує,
У звітному періоді проведена консервація 03 виробничого призначення, залишкова вартість яких на 31,12.2014р.
складає 4259 тис, грн. До даних об’єктів 03 відносяться:
- будівлі та споруди: залишкова вартість 4011 тис. грн.
- машини та обладнання: залишкова вартість 244 тис. ірн.
- інші: залишкова вартість 4 тис. грн.
У звітному періоді використовувався прямолінійній метод нарахування амортизації застосований до кожного
об’єкта, ліквідаційна вартість прирівнювалась до нуля. Термін корисної експлуатації (норми амортизації)
об’єктів основних засобів установлюються загальнозаводською комісією з врахуванням очікування та
інтенсивності використання. Строки корисної експлуатації введених об’єктів коливаються в діапазоні від 12 до 951
місяців. Амортизація МНМА нараховувалась в розмірі 100 % при введені в експлуатацію.
Ступінь зносу:
-об’єктів виробничого призначення складає 57% (будівлі та споруди 46%, машини та обладнання 61%, транспортні
засоби 87%, інші 78%);
-об’єктів невиробничого призначення складає 87% (будівлі та споруди 43%, маши-ни та обладнання 97% , інші
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис, грн)
Статутний капітал (тис. грн)
Скоригований статутний капітал (тис. грн)

За звітний період

За попередній період

-4297531
574994

-1567099
574994

574590

574683
Опис: Згідно з «Концептуальною основою фінансової звітності» капітал є синонімом чистих
активів ( тобто чисті активи дорівнюють рядку 1495 балансу підприємства.)
Скоригований статутний капітал розраховується як показник по рядку 1400 балансу,
скоригований на суму рядків 1425; 1430 балансу,_____________________________ _
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого Законом. У звязку з цим, одним із рішень, прийнятих на річних
Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30.03.2015 року, наступне : "Протягом
реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року,
органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «ЄВРАЗ - ДМ ЗІМ .
ПЕТРОВСЬКОГО».
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку
у тому числі:
Компанія "Мастеркрофт Фінанс Лімітед"

X

4132965,93

X

X

04.04.2014

1179928,61

9,37

17.01.2015

Компанія "Мастеркрофт Фінанс Лімітед"

08.04.2014

1921008,31

9,37

17.01.2015

Компанія "Мастеркрофт Фінанс Лімітед"

10,04.2014

1032029,01

9,37

17.01.2015

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X
X

0
0

X
X

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

А

0

X

0

X
X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

01.01.1900

0

X

01.01.1900

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання

X
X

64315
695000

X
X

X
X

X

Усього зобов’язань

X

2669595,07
7561876

за векселями (всього)

д/н

X

X
X
X
X
Опис: В рамках вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за рекомендацією ДКМО безвідсоткова
фінансова допомога відображена у ряд. 1600 «Короткострокові кредити банків» "Балансу".
Загальна сума стр, 1600 "Балансу” становить 4827966 тис. грн., 3 яких:
- 4132 965,93 тис грн - позика від Мастеркрофт Фінанс Лімітед, у звіті відображені по рядку «Кредити банку»;
- 695 000 тис. грн - безпроцентна фінансова допомога від ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”, у звіті відображені по рядку
«Фінансова допомога на зворотній Основі»
3 аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість підприємства, можна зробити висновок - в
2014 році підприємство стало менш фінансово стійкіше і більше залежно від зовнішніх кредиторів і інвесторів.
Аналіз ліквідності підприємства.
Ліквідністю підприємства є його здатність здійснювати платежі власними засобами або такими засобами, які
безперервно поповнюються за рахунок його діяльності. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом
розрахунку коефіцієнтів і дозволяє визначити можливість підприємства сплатити свої поточні зобов'язання.
1 . Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
К пот.л. на 31.12.14 -0 ,2 0
На одну гривну поточних зобов'язань, підприємство має 0,20 грн. поточних активів, що говорить про недостатній
об'єм обігових коштів для покриття короткострокових зобов'язань підприємства.
2. Коефіцієнт термінової ліквідності відбиває платіжні можливості підприємства відносно сплати поточних
зобов'язань, за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
К терм. На 31.12,14 -0 ,1 1
На одну гривну поточної заборгованості підприємство має 0,11 грн. активів, що свідчить про недостатню кількість
2014 р.
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поточних активів.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
К абс.л. на 31.12.14 =0,01
Негайно можуть бути погашені 1% поточних зобов’язань.
З аналізу видно, що у підприємства немає в достатньому об'ємі поточних активів для погашення поточних
зобов'язань.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид
продукції

Обсяг реалізованої продукції

Обсяг виробництва
У
натуральній
формі
(фізична
од. вим.)

у грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках
У
до всієї натуральній
виробленої
формі
продукції
(фізична
од. вим.)

у грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках
до всієї
реалізо
ваної
продукції

4

5

6

7

8

І

Чавун
переробний

65359 тн

276831

5

65490 тн

280160

5

2

Рейки

23890 тн.

334861

6,1

24520 тн.

342545

6,1

3

Напівфабрикат 397001 тн.
и квадратного
перерізу

2028342

36,7

395179 тн.

2022412

36,1

4

Швелери

2182865

39,5

334025 тн.

2234589

39,9

3

2

1

2014 р.
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2

1
5

Кутики
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4

5

6

352033

6,4

51726 тн.

7

8

361417

6,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

1
1 Сировина та основні матеріали
2 Допоміжні матеріали

Склад витрат

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції
(у відсотках)

2

3
67,7
5

3

Енергетика

11,3

4

Заробітна плата та нарахування

8,2

5 Амортизація

3,5

6 Інші витрати

4,3
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Вид інформації

Дата оприлюднення
Дата
Повідомлення
виникнення
(Повідомлення про
події
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
1

3

04.04.2014

07.04.2014

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента

07.04.2014

08.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.04.2014

09.04.2014

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента

10.04.2014

11.04.2014

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента

14.05.2014

14.05.2014

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

27.08.2014

27.08.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Кількість зборів, усього
Рік
№ з/п
1
2012
1
2
2013
2
1
2014
3

У тому числі позачергових
0
1
0

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

Ні
X
X

Акціонери
Депозитарна установа
д/н
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше Н ІЖ 10 відсотків

Ні
X
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
Інше (запишіть)

X
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту

Ні
X
X

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
д/н

X

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Я кий склад наглядової ради (за наявності)?__________________________
(осіб)
2
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0
1

С кільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Я кі саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування

32

Аудиторський
3 питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

Ні
X
X
X
X

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

НІ

Я ким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

X

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Ні
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
На річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 07.04.2014 року, було прийнято рішення :
Інше (запишіть)
1.Продовжити повноваження, на період до проведення наступних річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки, членів Наглядової Ради Публічного
акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод їм. Петровського» :
Чи створено у ваш ому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Я кщ о в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії
2_____ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?
З______

так, створено ревізійну
комісію

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить виріш ення кожного з цих питань?_______
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
так
Визначення основних напрямків діяльності (стратеги)
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
ні
так
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

так

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
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні
ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

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

так

Чи містить статут або внутріш ні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіі5
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

2014 р.

OSMA

05393056

Як» документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Ні

X
X

Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства

X

X
Положення про порядок розподілу прибутку
В акціонерному товаристві існують Положення про інформаційну політику Товариства та
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управління Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній
на загальних
ознайомлення надаються на на власній
інформаційній базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
так
так
так
Фінансова звітність, результати
так
так
діяльності
так
так
так
Інформація про акціонерів, які
так
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
так
так
Інформація про склад органів
так
так
так
управління товариства
так
так
Статут та внутрішні документи
так
так
так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

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
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X

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

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

X

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

З якої причини було змінено аудитора?
Ні

Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
3 власні ініціативи
За дорученням загальних зборів

Ні

X
X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу

X
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

X

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

2014 р.
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так

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

Ні
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

X
X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Не визначились
Інше (запишіть)

X

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
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

X
не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі У країни протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

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

так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного уп равління вкаж іть дату його прийняття:
яким органом
управління прийнятий:

01.11.2010

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
так
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)_____
____
укажіть яким чином
Розміщено на сайті Товариства в мережі Інтернет: http://ukr.evraz.com/fm-info/korporativnyedokumenty/
його оприлюднено:

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.
В акціонерному товаристві принципи та правила Кодексу корпоративного управління дотримуються.
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ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО»
Фінансова звітність

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
разом з висновком (звітом) незалежного аудитора

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Фінансова звітність
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року______________________________
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4

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

6

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

7

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

8

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

9

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ

10

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1. Інформація про Підприємство

12

2. Основа підготовки звітності

12

3. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення

12

4. Основні принципи облікової політики

14

5. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

23

6. Нематеріальні активи

25

7. Основні засоби та капітальні інвестиції

25

8. Довгострокові фінансові інвестиції

27

9. Інші фінансові активи

27

10. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток

28

11. Інші необоротні активи

29

12. Запаси

ЗО

13. Поточна дебіторська заборгованість

ЗО

14. Передплати та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

30

15. Грошові кошти та їх еквіваленти

31

16. Статутний капітал

31

17. Інші довгострокові зобов’язання

32

18. Зобов'язання з виплат працівникам

32
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34
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20. Інші податки до сплати

35

21. Інші поточні зобов’язання

36

22. Резерви

36

23. Доходи і витрати

36

24. Інші операційні доходи та витрати

37

25. Фінансові доходи та витрати

38

26. Операції з пов’язаними сторонами

38

27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи

40

28. Потенційні зобов’язання та операційні ризики

46

29. Події після звітної дати

47
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Акціонерам та Правлінню
Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
вул. Маяков ського, буд. З
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область,
Україна, 49064
для подання до Національної комісії' з цінних паперів та фондового ринку
Ми провели аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (далі - Товариство), що включає Звіт про фінансовий
стан на 31 грудня 2014 року, Звіт про сукупні доходи, Звіт про рух грошових коштів, Звіт
про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату та опис важливих
аспектів облікової політики, а також інші пояснювальні примітки.
Відповідальністьуправлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
цієї річної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного переставлення
річної фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або
шахрайства; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок,
які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї річної фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум
та розкрипів у річній фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора.
Audit, Tax, Advisory, Law
Member of Grant Thornton International Ltd
Subject lo local regulations
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GrantThornton
An instinct for growth
До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансових звітів
внаслідок шахрайсгва або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення
річної фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення річної фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки

На нашу думку, річна фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий
стан
Публічного
акціонерного
товариства
«ЄВРАЗ-ДМЗ
ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО» станом на 31 грудня 2014 p., фінансові результати та рух грошових
коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на Звіт про сукупний дохід, в якому
зазначено, що Товариство зазнало чистого збитку в сумі 2 626 462 тис. грн. протягом року,
що закінчився 31 грудня 2014 року, і станом на цю дату поточні зобов’язання Товариства
перевищують його загальні активи на 3 845 460 тис. грн. Також, звертаємо увагу на Примітку
28 до річної фінансової звітності, у якій описується економічна та політична нестабільність в
Україні, яка мала місце у 2014 році. Події' та фактори, про які йдеться у Примітці 28, можуть
негативно вплинути на майбутні результати діяльності та фінансовий стан Товариства у
такий спосіб та такою мірою, що на даний час не можуть бути визначені.
Зазначені вище обставини вказують на існування суттевгбі Невизначеності, яка може
поставити під значний сумнів здатність Товариства
оддвжувати свою діяльність на
безперервній основі.
Директор
.Чосова Клав дія Павлівна
ТОВ «ГРАНТ ТО РНТО Н ЛЕГІС»
Сертифікат аудитора Серія А № 000998, виданий зм іщ енням Аудиторської палати України
від 16 травня 1996 року
Партнер з аудиту
Оттепченко Олена Сергіївна
ТОВ «ГРАНТ Т О РН Т О Н ^Е Г ІО ;
Сертифікат аудитора Серія А № 006440, виданий за рішенням Аудиторської палати України
від 16 липня 2008 року
Київ, Україна
26 березня 2015 року

Audit, Tax, Advisory, Law
Member of Gram Thornton International Ltd
Subject to local regulations

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Примітки до фінансової звітності за 2014
за період, що закінчився 31 грудня 2014 року

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

КЕРІВНИЦТВА

ЗА

ПІДГОТОВКУ

І ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Нижче наведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних
аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 та 5 Висновку (звіті) незалежного
аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і вказаних незалежних
аудиторів, відносно фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО» (далі - Компанія).
Керівництво Компанії відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у
всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компаній станом на 31 грудня 2014 року, а також рух
грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності керівництво Компанії несе відповідальність за:
Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до
фінансової звітності;
Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Компанія продовжуватиме
свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення
неправомірне.
Керівництво Компанії також несе відповідальність за:
Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи
внутрішнього контролю в Компанії;
Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з
достатнім ступенем точності інформацію про фінансове положення Компанії і забезпечити
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів
Компанії;
Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.
Фінансова звітність Компанії за 2014 рік була затверджена 25 березня 2015 року.
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство
ПАТ " ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО"______________________
за ЄДРПОУ
Територія
Дніпропетровська обл.____________________________________________
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання_____ Публічне акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів_______
за КВЕД
Середня кількість працівників
5 517
Адреса
вул. Маяковського, буд. З, м. Дніпропетровськ , Дніпропетровська обл., 49064_______________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
І 12 І Т Г
05393056
1210138100
230
27.10.0

Звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2014 р
Форма N 1 Код за ДКУД
А ктив
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Г отівка
Рахунки в банках
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Вилучений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом II
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
рахунками з бюджетом
рахунками зі страхування
рахунками з оплати праці
одержаним авансам
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
Баланс
•
Керівник
Головний бухгалтер

|

Код рядка

№
примітки

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012

6
6
6
7
7
7
7

3 170
8 445
(5 275)
82 466
1 725 206
4 045 051
(2 319 845)

3 207
6816
(3 609)
86 477
1 838 063
4 014 766
(2 176 703)

1030
1035
1040
1045
1090
1095

8
9
9
10
11

971
5 443
1 527

971

1100
1101
1102
1103
1104

12
12
12
12
12

415
251
68
95

1125

13

238 824

505 827

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1190
1195

14
14

394 786
248 965

13
9
15

2 624
2 469
52 826

17 624
316215
521
8 874

-

-

14

52 826
52 027
1 407 766

75 991
14 766
1 384 822

3 264 345

3 459 066

574 994
(4 872 121)
(404)
(4 297 531)

574 994
(2 141 782)
(311)
(1 567 099)

31.12.2013

31.12.2014

-

-

144 198
2 074 244

245
004
342
899

-

1400
1420
1430
1495

16

1500
1515
1595

10
17, 18

19

-1600

-

1 328

37 796
1 856 579

-

1200
1300

-

1

445 525
283 724
54 103
105 878
1 820

-

75 991

-

-

452 071
452 071

327 971
327 971

4 827 966

907 930

1 828 857
64315
16 450
35 721
269 561
66 935

3 656 804
21 831
12 636
28 260
14 332
56 401
4 698 194
3 459 066

. -•
“
..
у
’
'*

1615
1620
1625
1630
1635 .
1690 1695 ■
1900 X

20
20

v
\

*
21

і
3 264 345

ко д и
Підприємство

Дата/рік, місяць, число/
заЄДРПОУ

ПАТ " ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО"_________
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1 12 1
31
05393056

Звіт про сукупний дохід
за 12 місяців 2014 року
Форма № 2 Код за ДКУД [________ 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
С таття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
В аловий:
Прибуток
Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Ф інансові резу л ьтати від о п ер ац ій н о ї д іял ьн ості:
Приб} ток
Збиток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Ф інансові резу л ьтати до оп о д атк у ван н я:

№
примі
тки

К од
рядка
2000
2050

5 983 277
(5 440 674)

2090
2095
2120
2130
2150
2180

542 603
-

24

2190
2195
2220
2240
2250
2270

476
156)
507)
363)

Керівник
Головний бухгалтер

2600
2605
2610
2615.
2650

441)
643
805)
693)
971)

25

(2 337 947)
1 983

25

(290 498)

(295 267)
2 107
5 461
(110 400)

-

-

(2 626 462)

№
при м і
тки
19

-

-

-

-

-

(2 626 462)

(398 099)

За звітн ий
період

2 298 597 399
2 298 597 399
(1,14264)
(1,14264)
—г — : 7 ^ -

\

1
W

(398 099)

-

Інший сукупний дохід
2445
(103 877)
Ін ш и й сукуп ний дохід до о п о д атку ван н я
2450
(103 877)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
2455
Ін ш и й сукуп ний дохід п ісля оп од атк у ван н я
2460
(103 877)
С укупни й дохід (сума р яд к ів 2350, 2355 та 2460)
2465
(2 730 339)
III. Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц ІЙ Н И Х В И Т Р А Т
№
Код
За звітн и й
Н ай м е н у в ан н я п о к азн и ка
при м і
р яд к а
період
тки
1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4 001 636
Витрати на оплату праці
2505
381 980
Відрахування на соціальні заходи
2510
158 584
Амортизація
2515
187 092
Інші операційні витрати
2520
3 636 408
Разом
2550
8 365 700
IV. РО ЗРА Х У Н О К П О К А ЗН И К ІВ П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ
№
Код
За звітн ий
Н азв а статті
примі
ряд ка
період
тк и
2
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн
Дивіденди на одну просту акцію

-

(124
328
(126
(245
(126

24

-

Код
ряд ка

4 780 155
(4 904 596)

44
(125
(94
(2 705

Прибуток
2290
Збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
Ч истий ф інансови й резул ьтат:
Прибуток
2350
Збиток
2355
II. С У К У П Н И Й Д О Х ІД
С т ат тя

З а п о п ер е д н ій
період

З а з в іт н и й
п еріод

За попередній
період
(41 506)
(41 506)
-

(4 1 506)
(439 605)
За попередній
період
4
3 256
346
145
244
1 411
5 404

132
359
563
728
283
065

За попередній
період

2 299 001 885
2 299 001 885
(0,17316)
(0,17316)
-

> ______________ Г.В. Бергеман
/ /
О.І. Заремба ~

Підприємство

ПАТ " ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО”
(найменування)

КОДИ
1 12

2014

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

31

05393056

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 рік
Форма N 3-н Код за ДКУДІ

С т ат тя

1
І. Рух кош тів у резул ьтаті оп ер ац ій н о ї
діял ьн ості
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрош ових операцій
в тому числі, зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачений податок на прибуток
Ч и сти й рух кош тів від оп ер ац ій н о ї діял ьн ості
II. Рух кош тів у результаті ін вести ц ій н ої
діял ьн ості
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Ч и стий рух кош тів від ін в ести ц ій н ої діял ьн о сті

Код
рядк а

надходження
3

3505
3510

187 092

3515

2 630 944

3520

5 229

3526
3540
3550
3560
3570
3580

-

7 274

3215
3220
3225
3250

1 246
-

3255
3260
3270
3290

X
X
X
X

3300
3305
3340

311
8 310 620

Ч и стий рух кош тів від ф ін ан сової д іял ьн о сті

3395

Ч и стий рух грош ових к о ш тів за зв ітн и й період

3 4 0 0 ./'
3405 '
3410
3415
' . -

Головний бухгалтер

-

X
X
X
X
^

\> *
, '_
ч- ‘

110 400
841 242
649 159
1 201 212
X

-

2 755 458
2 139 624

2 139 624

-

.
_

X
X

2 424

X
X

X
X
X
X

1 934
.
.

X
X
X
X

X
X
X
X

104 465
.

82 623

100 107

71
-

X
X
X

-

404
5 956 325
158 610
-

X
X
X
X

-

26 655
X

12 648
63 618

-

-

- —

X
X
X
311
1 030 298
57 919

.

.-2 195 592

75 991
3 490
-5 2 826

222 267
-

1 201 212

-

3295

:
\

1 796
.

91 143
_

X
27 987

236 487

-

3195

3200
3205

244 728

18 256

X

_

видаток
6

398 099

X
30 210

290 498
158 743

3345
3350
3360
3390

Керівник

надходження
5

видаток
4

2 626 462

3500

III. Рух кош тів у результаті ф ін ан сової
діяльн ості
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
В т р ач ан н я на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі

Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

За а н ал о гіч н и й період
попереднього року

За зв ітн и й період

2

1801006

1 088 457

X
275
-

\
Г.В. Бергеман
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КОДИ
Підприємство

2014

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

ПАТ " ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО"
(найменування)

1

31

12

05393056

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
1801005

Форма N 4 Код за ДКУД |

Стаття

Код
рядка

З а р еєстр о 
ваний
капітал

1

2

3

К апітал
У
д о о ц ін 
ках

Д о д атк о 
вий
капітал

Резер
вний
капіт
ал

Н е р о зп о 
діл ен и й
при буток
(н еп о к р и 
тий зб и ток)

Н еопл
ачений
капіта
л

В илу
чений
капітал

Всього

5

6

7

8

9

10

4

Залиш ок
на п о ч а т о к р о к у
К оригуван ня:
Зм ін а облікової
політики
Виправлення
помилок
Інш і зміни
С кориговани й
з а л и ш о к на
п о ч а т о к ро к у
Ч и стий при буток
(зб и то к ) за
зв іт н и й період
Ін ш и й с у к у п н и й
д охід за зв іт н и й
п еріод
Р озп о д іл п р и б у т к у :
В иплати власникам
(дивіденди)
С прям ування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
В ідрахування до
резервного
капіталу
В н еск и у ч а с н и к ів :
Внески до капіталу
П огаш ення
заборгованості з
капіталу
В илученн я
к а п іт а л у :
Викуп акцій
(часток)
П ерепродаж
викуплених акцій
(часток)
А нулю вання
викуплених акцій
(часток)
В илучення частки в
капіталі
Інш і зм іни в
капіталі
Р а зо м зм ін у
к а п іт а л і
Залиш ок
на к ін е ц ь р о к у

4000

574 994
-

_

_

_

-

-

-

(2 141 782)
-

-

(311)
-

(1 567 099)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

4005
-

-

-

-

-

-

-

-

4010
4090

-

-

-

-

-

.

-

-

4095

574 994

(311)

(1 567 099)

(2 141 782)

4100

(2 626 462)

(2 626 462)

4110
-

-

-

-

(103 877)
_

-

-

(103 877)
-

-

-

-

_
_

_
_

-

_

_

-

-

-

-

-

-

4260

(404)

(404)

4265

311

311

(93)

(2 730 432)

(404)

(4 297 531)

4200

4205

4210
4240

.

4245

4270
4275
■
і

- ■

4290
і

/'
4295

(
( 2730 339)

У
4300

574 994

■ * Т 4 Іщ ^ ш г'

Керівник
Головний бухгалтер
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коди
Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
ПАТ " ЄВРАЗ - ДМЗ їм. ПЕТРОВСЬКОГО"____________за ЄДРПОУ
(найменування)

2013

|
12
|
05393056

31

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
________________________ ________ _____________ _______________________ ___________

Стаття

К од
рядка

З а р еєстр о 
ваний
капітал

2

3

1
З а л и ш о к на
п о ч а т о к ро к у
К оригуван ня:
Зм іна облікової
політики
В иправлення
помилок

4010

Інш і зм іни

4090

С кориговани й
з а л и ш о к на
п о ч а т о к ро к у
Ч истий при буток
(зб и то к ) за
зв іт н и й період
Ін ш и й с у к у п н и й
дохід за зв іт н и й
період
Р озп оділ п р и б у т к у :
Виплати власникам
(дивіденди)
С прям ування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
В ідрахування до
резервного
капіталу
В н еск и у ч а с н и к ів :
Внески до капіталу
П огаш ення
заборгованості з
капіталу
В илучення
к а п іт а л у :
Викуп акцій
(часток)
П ерепродаж
викуплених акцій
(часток)
А нулю вання
викуплених акцій
(часток)
В илучення частки в
капіталі
Інш і зміни в
капіталі
Р азом зм ін у
к а п іт а л і
З а л и ш о к н а к ін е ц ь
року

4000

К апітал
У
д о о ц ін 
ках

Форма N 4 Код за ДКУД І

Д од атко
вий
капітал

Р езерв
ний
капітал

Н е р о зп о 
д іл ен и й
при буток
(н еп о к р и 
тий зб и ток)

Н еоплачений
капітал

В илу
чений
капітал

В сього

5

6

7

8

9

10

4

574 994

(1 677 685)

4005

4095

1801005

(1 102 762)

(71)

(24 492)

(24 492)

_

_

_

574 994

(1 702 177)

_

(1 127 254)

(71)

4100

(398 099)

(398 099)

4110

(41 506)

(41 506)

4200

4205

4210
-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

4240

-

.

-

.

4245

4260

(311)

(311)

4265

71

71

(240)

(439 845)

(311)

(1 567 099)

4270
4275
4290
*•
4295

(439 605)
/,
\

/

4300
і

574 994

-• !

-

— (5 l4 U « ^ '
^

Керівник
Головний бухгалтер

/Ы

В- Бергеман

/ / ________________ О.І. Заремба

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року_____________________________________________
1. Інформація про Підприємство
Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» створене
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів
державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду від 20.05.93 р. за №57-93».
Установчим договором
між фондом державного майна України і організацією орендарів
Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровського , а також наказом Фонду державного
майна України від 03.04.97 р. за № 12 - AT «Про створення на майні ОП «Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського» відкритого акціонерного товариства».
З 01.11.2010 р. змінено назву підприємства на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» розташоване за адресою: 49064, Дніпропетровська обл., м.
Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3; ідентифікаційний код - 05393056; місцезнаходження за
КОАТУУ-1210138100; організаційно-правова форма за КОПФГ-230 - публічне акціонерне товариство.
Країна реєстрації - Україна.
ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» первинно зареєстроване розпорядженням від 25.04.97 за
№398-р виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів (свідоцтво про державну
реєстрацію серія AT №12326, реєструвалось як ВАТ «ДМЗ ім. Петровського»), Останню державну
реєстрацію статуту здійснено державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області
09.04.2014 р. за № 12241050039007837, Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №061634.
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 25 березня 2015 р.
Середня кількість працівників протягом 2014 року дорівнювала 5 517 чоловік (2013 рік: 5 940 чоловік).

2. Основа підготовки звітності
Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності
(далі - МСФЗ). Ця фінансова звітність підготовлена відповідно методу історичної вартості, за винятком
випадків, розкритих в обліковій політиці далі.
Нижче викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх представлених звітних
періодах.
Компанія зазнала чистих збитків у сумі (2 626 462) тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня
2014 p., і станом на цю дату вартість чистих активів становить (4 297 531) тис. грн.. Менеджмент
Компанії вважає, що позитивні ефекти від інвестиційних проектів з реконструкцій підприємства
дозволять отримати прибутки у найближчому майбутньому, у зв’язку з цим фінансова звітність
підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування.
Фінансова звітність Компанії представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH '000),
крім випадків, де вказано інше.

3.

Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення

Судження
Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення
суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів
і зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання.
Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів,
які можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання,
стосовно яких робляться такі припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало такі судження, що
мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності:
Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства
12

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року________________________________________________ ________
3. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення (продовження)
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи
контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих обласних і
центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору
різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Компанія дотримувалась всіх
нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або
нараховані.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел
оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
Зобов'язання з виплат працівникам
Компанія розраховує пенсійні зобов'язання перед працівниками використовуючи метод нарахування
прогнозних одиниць. Керівництво використовує актуарні припущення для розрахунку заборгованості
за зобов'язаннями по пенсійним програмах Компанії на кожну балансову дату. Це вимагає від
керівництва Компанії здійснення оцінок грошових потоків очікуваних в майбутньому за програмами та
вибору належної ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості таких грошових потоків .
Усі припущення переглядаються на кожну звітну дату. Для визначення відповідної ставки
дисконтування, керівництво приймає до уваги поточні відсоткові ставки по державним облігаціям.
Рівень смертності базується на загальнодоступних таблицях смертності по Україні.
Майбутнє збільшення заробітної плати та мінімальної заробітної плати базується на очікуваному рівні
інфляції в Україні та попередньому досвіді.
Резерв
Компанія регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат виданих
постачальникам для визначення втрати вартості даних активів. Компанія використовує судження, які
ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу у
випадку, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку,
базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу.
Компанія створює резерв по застарілим і неліквідним матеріалам і запасним частинам. Крім того,
деяка частина готової продукції Компанії відображена в балансі за чистою вартістю реалізації. Оцінка
чистої вартості реалізації базується на найбільш достовірної інформації, доступної на дату оцінки.
При оцінці беруться до уваги зміни цін і витрат, безпосередньо відносяться до подій, які відбулися
після звітної дати, в тій мірі, наскільки ці події підтверджують наявність умов на кінець звітного
періоду.
Судові розгляди
Компанія застосовує професійне судження при оцінці і визнанні резервів і розкритті потенційних
зобов'язань, пов’язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензіями, що
підлягають врегулюванню шляхом переговорів, за участю третіх осіб, за допомогою арбітражного
розгляду або законодавчого регулювання, а також інших потенційних зобов'язань. Професійне
судження необхідно при визначенні імовірності задоволення позову або претензії, пред'явлених
Компанії, і виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензією, а також при
розрахунку діапазону сум можливого відшкодування. У силу невизначеності, яка є невід'ємною
частиною будь-якої оцінки, фактичні збитки можуть істотно відрізнятися від розрахованого резерву.
Зроблені припущення підлягають уточненню в міру надходження нової інформації, головним чином,
від внутрішніх фахівців, а також від зовнішніх консультантів. Перегляд первісних оцінок може
зробити істотний вплив на майбутні результати діяльності.
Зменшення корисності нефінансових активів
Основні засоби, інвестиції та нематеріальні активи оцінюються з метою виявлення зменшення
корисності, якщо обставини вказують на можливе зменшення корисності.
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Ознаки, які Компанія вважає важливими для прийняття рішення про необхідність оцінки з метою
виявлення зменшення корисності, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартості, значне
зниження показників діяльності у порівнянні з минулими або запланованими майбутніми
операційними результатами, істотні зміни у використанні активів або стратегії Компанії (зокрема,
ліквідація або заміна активів; пошкодження активів, або їх вилучення з операцій), істотні негативні
промислові або економічні тенденції та інші чинники.
Оцінка відновлювальної вартості активів ґрунтується на оцінках керівництва, зокрема, оцінці
майбутньої діяльності, можливості активів приносити дохід, припущень щодо подальших ринкових
умов, технологічного розвитку, змін в законодавстві та інших чинників. Ці припущення
використовуються при розрахунку вартості використання активу та включають прогноз майбутніх
грошових потоків та вибір відповідної дисконтної ставки.
Визначення очікуваного відшкодування величини одиниці, яка генерує грошові потоки, також вимагає
використання оцінок керівництва. Методики, що застосовуються для визначення цінності
використання активів, включають використання методів дисконтованих грошових потоків, які
оцінюють майбутні грошові потоки кожної генеруючої одиниці. При цьому Компанія визначає
відповідну ставку дисконтування для розрахунку поточної вартості грошових потоків. Використання
оціночних даних і припущень, так само як і вибір методології оцінки, робить істотний вплив на
величину справедливої вартості активу, а, отже, і на величину знецінення.

4. Основні принципи облікової політики
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції Компанії в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.
Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке Компанія має істотний вплив. За методом участі
в капіталі, інвестиції в асоційовані підприємства відображаються в звіті про фінансовий стан за
собівартістю з урахуванням змін частки Компанії в чистих активах асоційованого підприємства, що
відбулися після первинного визнання. Гудвіл, що відноситься до асоційованого підприємства,
включається у його балансову вартість та не амортизується і окремо не тестується на зменшення
корисності.
У звіті про сукупні доходи відображається частка результатів діяльності асоційованого підприємства.
При змінах, що відображенні безпосередньо в капіталі асоційованого підприємства, Компанія визнає
частку, що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо доречно, у звіті про зміни у
власному капіталі. Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в результаті операцій між
членами Компанії та асоційованим підприємством елімінуються пропорційно частці у асоційованому
підприємстві.
Частка прибутку або збитку асоційованого підприємства відображається окремим рядком доходу у
звіті про сукупні доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам асоційованого
підприємства та є прибутком після сплати податків та меншості неконтрольованої частки участі
дочірніх підприємств асоційованого підприємства. Фінансова звітність асоційованого підприємства
підготовлена за той самий період, що й звітність материнської компанії. При необхідності, робляться
коригування для приведення у відповідність облікових політик з обліковою політикою Компанії.
Після застосування методу участі в капіталі, Компанія визначає чи існує необхідність додаткового
зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову дату Компанія визначає
чи існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство.
Якщо зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство було виявлене, Компанія розраховує
суму зменшення вартості як різницю між відновлювальною вартістю та балансовою вартістю яка
признається у звіті про сукупні доходи.
У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Компанія оцінює і визнає інвестицію, що
залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю асоційованої компанії на
момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю інвестиції, що залишилась, і
надходженнями від вибуття визнається у складі прибутку або збитку.
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Перерахунок іноземної валюти
Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та
валютою подання Підприємства. Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну
валюту по курсу Національного Банку України на дату здійснення операції. Монетарні активи та
зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по курсу
Національного Банку України
на балансову дату. Всі курсові різниці відображаються у складі
прибутку або збитку. Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються
по курсу Національного Банку України на дату їх первісного визнання.
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Компанією оцінюється як
імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю
отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або мит із продажу.
Компанія аналізує договори, що укладаються нею, які передбачають отримання виручки, відповідно
до певних критеріїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанія
дійшла висновку, що вона виступає як принципал за всіма такими договорами. Для визнання виручки
також повинні виконуватись такі критерії:
•

Дохід від реалізації готової продукції,товарів

Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, та коли
значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, зазвичай, при
доставці товарів.
•

Відсотковий дохід

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і відсотковими
фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, відсотковий дохід або витрати
визнаються з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що точно дисконтує очікувані
майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання
фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової
вартості фінансового активу або зобов’язання. Відсотковий дохід включається до складу фінансового
доходу у звіті про сукупні доходи.
Податки
Податок на додану вартість
Доходи, витрати, активи
таких випадків:

визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім

•

ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в
такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної
статті, залежно від обставин;

•

Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про
фінансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим
законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених компаніями в їх
податкових деклараціях. В 2014 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%. Поточні
податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить
до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання
балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
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Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях.
На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і
зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового
активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та податковими
законами), застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень
податкового законодавства.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які обліковуються не в звіті про сукупні
доходи, обліковується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов’язаний зі статтями, які
відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного
суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.
Пенсійні та інші виплати персоналу
Державна пенсійна програма
Компанія сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно
ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про сукупні
доходи, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума заробітної
плати.
Програма Підприємства з виплат персоналу
•

Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам компанії, які
працюють у шкідливих умовах праці згідно з законодавством України.

•

Разову виплату працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових окладів,в
залежності від стажу робітника, згідно колективного договору.

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами
визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих одиниць, що
застосовується до всіх працівників, які залучені до програми.
Актуарні прибутки та збитки за планом з встановленими виплатами визнаються в повному обсязі в
тому періоді, в якому вони виникли, у складі іншого сукупного доходу. Такі актуарні прибутки та
збитки також негайно визнаються у складі нерозподіленого прибутку і не перекласифіковуються до
складу прибутку або збитку в наступних періодах.
Вартість минулих послуг, права на винагороду за які ще не надані, визнається як витрата рівними
частинами протягом середнього періоду, що залишився до отримання співробітниками права на
пенсійні винагороди. Вартість минулих послуг визнається негайно, якщо право на винагороду вже
надано, відразу після введення пенсійного плану в дію або прийняття змін у пенсійному плані.
Актуарні прибутки та збитки, а також вартість раніше наданих послуг по іншим довгостроковим
зобов’язанням по виплатах персоналу визнаються негайно.
Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість
зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки дисконтування,
розрахованої на основі високоякісних корпоративних облігацій), за вирахуванням ще не визнаної
вартості минулих послуг працівників і актуарних доходів і витрат та справедливої вартості активів
плану, з якої безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання.
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Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Первісне визнання, та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за
справедливою вартістю; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення
або інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти призначені для хеджування при
ефективному хеджуванні. Компанія визначає класифікацію її фінансових активів при первісному
визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку,
якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, відображаються
на дату операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцінка.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:
Позики та дебіторська заборгованість
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з установленими або
обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі
фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу
ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які
є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки.
Амортизація на основі використання ефективної відсоткової ставки включається до складу доходів від
фінансування у звіті про сукупні доходи. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про
сукупні доходи у складі інших операційних витрат.
Фінансові активи, наявні для продажу
Інвестиції, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу, які можуть бути
продані залежно від вимог по підтримці ліквідності або в результаті зміни процентних ставок,
класифікуються як наявні для продажу. Вони включаються до складу необоротних активів, якщо у
керівництва немає наміру продати їх протягом 12 місяців після звітної дати. Фінансові активи, наявні
для продажу, обліковуються за справедливою вартістю. Прибутки та збитки, що виникають у зв'язку зі
зміною справедливої вартості інвестицій, визнаються у складі іншого сукупного доходу до моменту
припинення визнання або знецінення, в цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше
відображений у складі капіталу відображається у складі прибутку або збитку у звіті про сукупні
доходи. Відсотки, отримані в період утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу,
відображаються в якості відсоткових доходів за методом ефективної відсотковою ставкою.
Компанія оцінює свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості допущення
про можливість і наявності наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо в рідких випадках
Компанія не в змозі здійснювати торгівлю даними фінансовими активами зважаючи на відсутність
активних ринків для них, Компанія може прийняти рішення про перекласифікацію таких фінансових
активів, якщо керівництво має можливість і має намір утримувати такі активи в найближчому
майбутньому або до погашення.
У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії «наявні для продажу»,
справедлива вартість на дату перекласифікації стає новою амортизованою вартістю, а пов’язані з
ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або
збитку протягом строку, що залишився, інвестицій з застосуванням методу ефективного відсотка.
Різниця між новою оцінкою амортизованою вартістю та очікуваними грошовими потоками також
амортизується протягом решти строку активу, застосовуючи метод ефективного відсотка. Якщо
згодом встановлюється, що актив знецінився, сума, відображена в капіталі, перекласифіковується до
складу прибутку або збитку у звіті про сукупні доходи.
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Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу або
групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими
тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що
відбулися після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку”), які мали вплив на
очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою фінансових активів, що
піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або
Компанія боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою
заборгованість або несправно здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а
також імовірність того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової
реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність
зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці,
зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному
взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Позики та дебіторська заборгованість
Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку
проводить окрему оцінку існування об’єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових
активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Компанія
визначає, що об’єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні,
незалежно від його значимості, вона включає цей актив до Компанії фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет
знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається
або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет
знецінення.
За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця
між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без
обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість
розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною відсотковою
ставкою за фінансовим активом. Якщо відсоткова ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування
для оцінки збитку від знецінення являє собою поточну ефективну ставку відсотка.
Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку
визнається у звіті про сукупні доходи. Нарахування відсоткового доходу за зниженою балансовою
вартістю триває, ґрунтуючись на відсотковій ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх
грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Відсоткові доходи відображаються у складі
доходів від фінансування у звіті про сукупні доходи.
Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична
перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або
передане Групі. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення
збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума
раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку
резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума
відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні доходи.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Відносно фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює
існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню.
Стосовно боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, знецінення оцінюється на
основі тих самих критеріїв, які застосовуються щодо фінансових активів, які обліковуються за
амортизованою вартістю. Однак сума відображеного збитку від знецінення являє собою накопичений
збиток, оцінений як різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за
вирахуванням збитку від знецінення за даними інвестиціям, раніше визнаного у звіті про прибутки і
збитки.
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Нарахування відсотків відносно зменшеної балансової вартості активу продовжується за відсотковою
ставкою, використаної для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від
знецінення. Відсоткові доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупні
доходи. Якщо протягом наступного року справедлива вартість боргового інструменту зростає, і дане
зростання можна об'єктивно віднести до події, яка відбувається після визнання збитку від знецінення
у звіті про прибутки і збитки, збиток від знецінення відновлюється через звіт про прибутки і збитки.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики,
або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні.
Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і
кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і відсоткові
кредити та позики.
Подальша оцінка
Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком
погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової
ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється
за собівартістю.
Після первісного визнання, відсоткові кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими
зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні доходи при припиненні їх визнання, а також по мірі
нарахування амортизації з використанням ефективної відсоткової ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Амортизація
ефективної відсоткової ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні доходи.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або
зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового
зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про сукупні доходи.
Згортання фінансових інструментів
Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та
наміру здійснити розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням
зобов’язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на
кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів
(котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без
вирахування витрат за угодою.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива
вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть
включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання
поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або
інші моделі оцінки.
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Основні засоби
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без
включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та
знецінення. Первісна вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин
обладнання при дотриманні необхідних умов визнання активів.
На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних засобів. За
наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування,
яка визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням
витрат на продаж, і цінності використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується
до величини суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у вигляді витрат (збитку від
знецінення) в звіті про операції або в іншому сукупному прибутку. Збиток від знецінення, визнаний за
активами в попередні звітні періоди, сторнується у випадку змін в оціночних показниках,
використовуваних для визначення суми очікуваного відшкодування активів.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод
від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у
зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття
активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був
знятий з обліку.
Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 2014 року проводились підприємством
відповідно до вимог МСФЗ 16 «Основні засоби», та на підставі «Інструкції по порядку ведення обліку
необоротних активів» та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1 року (у тому
числі об’єкти, що знаходяться на державній реєстрації) використовувані у виробничій, торгівельній
діяльності, а також для цілей адміністративного управління. Об’єкти, що відповідають критеріям
«Майно, призначене для продажу», враховуються відособлено у складі необоротних активів для
продажу. У складі основних засобів враховуються об'єкти соціальної сфери (об'єкти, що знаходяться в
невиробничих підрозділах) за нульовою вартістю до моменту переміщення у виробничий підрозділ
або повного вибуття об'єкту.
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним
методом протягом передбачуваного строку корисного використання активів. Строки корисного
використання аналізуються і, при необхідності, коригуються за станом на кожну звітну дату.
У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об’єктів основних засобів.
Строк корисного
використання (років)
Будівлі та споруди
Машини і обладнання
Транспортні засоби
Інші основні засоби

1-80
1-53
1-17
1-25

Середньозважений
залишковий
строк корисного
використання (років)
32
16
7
9

Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об’єкта основних засобів.
Витрати на утримання об'єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх виникнення.
Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується
по собівартості. Вона включає вартість будівництва, інші прямі витрати та аванси видані, які пов’язані
з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, поки відповідний актив не
буде добудований та введений в експлуатацію.
Оренда
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі
аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи
залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право
використання активу в результаті даної операції.
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Для операцій оренди які виникли до 1 січня 2005 року згідно з тлумаченням КТМФЗ 4 датою
виникнення відносин оренди вважається 1 січня 2005 року.
Компанія в якості орендаря
Фінансова оренда (лізинг), за якою до Компанії переходять практично усі ризики і вигоди, пов'язані з
володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі
справедливої вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості
мінімальних орендних платежів.
Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та зменшенням зобов’язань з оренди
таким чином, щоб досягнути фіксованої ставки відсотка на непогашену суму зобов'язань. Вартість
фінансування відображається безпосередньо у звіті про сукупні доходи.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні доходи прямолінійним
методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу,
що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до
намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі
інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
Витрати на позики включають відсоткові витрати та інші витрати, понесені компанією у зв'язку з
позичанням коштів.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного
визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи
амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного використання, та
оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрата корисності. Згідно з
обліковою політикою підприємства строки корисного використання становлять:

Комп'ютерні програми
Інші НМА, вкл. аванси видані

Середньозважений
Строк корисного
залишковий
використання (років)
строк корисного
________________________ використання (років)
1-5
З
1-5
1

Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 2014 року
здійснювалися підприємством у відповідності до норм МСФЗ 38 «Нематеріальні активи», та на підставі
«Інструкції по порядку ведення обліку необоротних активів» та облікової політики. Інші об'єкти
(ліцензії, патенти, невиняткові права користування комп'ютерними програмами з терміном служби не
більше 1 року), не визнаються нематеріальними активами, враховуються у дебіторській
заборгованості за розрахунками за виданими авансами і списуються до складу витрат рівномірно
впродовж дії ліцензій, дозволів, сертифікатів, програмного забезпечення.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний дохід в тій категорії
витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для
сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів - по середньозваженій собівартості, допоміжні
матеріали, палива, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та покупних
напівфабрикатів за методом ідентифікованої собівартості.
Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось за цінами продажу.
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Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської
діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням
продукції до готовності, та витрат на її реалізацію.
Зменшення корисності нефінансових активів
Станом на кожну звітну дату Компанія визначає ознаки можливого зменшення корисності активу.
Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення
корисності, Компанія виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного
відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або
одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання
активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків
коли актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що
генеруються іншими активами або Компаніями активів.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив
вважається знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості
використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування,
яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При
визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна
методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними
індикаторами справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності активів визнаються в у звіті
про сукупні доходи, за винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі
іншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в
складі іншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення
корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то
розраховується відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані
збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які
використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку
від зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його
відшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний
збиток від зменшення корисності. Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупні доходи, за
виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку
відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.
Передплати видані
Передплати постачальникам відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за
вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення корисності
нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що Компанія не отримає активів чи
послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як
різниця між балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. Збитки від зменшення
корисності визнаються в звіті про сукупні доходи в складі інших операційних витрат.
Грошові кошти
Грошові кошти, що представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на
банківському рахунку та готівки в касі.
Резерви
Резерв визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання
внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов’язання потребуватиме
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно
оцінена. Якщо Компанія очікує, що резерв повністю або частково буде відшкодоване, наприклад,
внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді,
коли отримання компенсації фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву
відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування.
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4.

Основні принципи облікової політики (продовження)

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резерву визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх
наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення
суми резерву, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.
Потенційні активи та зобов’язання
Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до
фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним.
Потенційні зобов'язання відображаються у фінансовій звітності, коли відтік ресурсів, що містять
економічні вигоди, є вірогідним, та суми таких потоків можуть бути визначені. Потенційні
зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до
фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є можливим, та
суми таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у
звітності за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є
маловірогідною.

5. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу
Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше
в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях
до фінансової звітності. Компанія не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде
суттєвим.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила фінальну версію МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який замінює
попередні версії МСФЗ 9 і завершує проект по заміні МСБО (ІА5) 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка». Стандарт включає в себе логічну модель для класифікації та оцінки, єдину, націлену на
майбутнє модель знецінення «очікувані втрати» і істотно змінений підхід до обліку хеджування.
МСФЗ 9 (IFRS) набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року.
Дострокове застосування попередніх версій МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 і 2013) допускається, якщо дата
першого застосування є до 1 лютого 2015.
На даний час Компанія оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних коригувань»
Рада з МСФЗ випустила новий проміжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 з обліку регульованих відкладених
рахунків як тимчасовий захід. Метою даного тимчасового стандарту є підвищення порівнянності
фінансової звітності підприємств, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню. Стандарт
набирає чинності з 1 січня 2016 року, дозволено дострокове застосування.
Цей стандарт не буде застосовуватися Компанією.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
28 травня 2014 Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт по виручці МСФЗ 15. Новий стандарт
забезпечує єдину, засновану на принципах, п'ятиступінчату модель, яка буде застосовуватися до всіх
договорів з клієнтами. Основний принцип нового стандарту полягає в тому, що визнання виручки
відображає передачу товару або послуг споживачеві у розмірі очікуваної плати за даний товар чи
послугу. Крім того, стандарт розширює перелік розкриттів інформації про виручку, уточнює деякі
поняття, яким раніше не приділялося уваги (наприклад, виручка від надання послуг та внесення змін
до договорів), а також удосконалить керівництво з обліку багатокомпонентних угод. МСФЗ (IFR5) 15
замінює МСБО (IAS) 11 «Договори на будівництво», МСБО (IAS) 18 "Виручка", та Інтерпретації IFRIC 13
«Програми лояльності покупців», IFRIC 15 «Угоди на будівництво об'єктів нерухомості», IFRIC 18
«Передача активів від клієнтів» і ПКР (SIC) 31 «Виручка - бартерні операції, що включають рекламні
послуги».
МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або
пізніше, при цьому допускається його дострокове застосування.
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5. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу (продовження)
На даний час Компанія оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
Згідно з прийнятими поправками, набувач частки участі в спільній діяльності, що є окремим бізнесом
за МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу», повинен застосовувати всі принципи об'єднання компаній,
наведені в МСФЗ (IFRS) 3 та інших МСФЗ, за винятком тих, які суперечать МСФЗ (IFRS) 11.
Поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після.
Дозволяється дострокове застосування.
Ці поправки не зробить ніякого вплив на Компанію.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» і МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні акт»: Роз'яснення
прийнятних методів амортизації
Дані поправки уточнюють, що метод нарахування амортизації на основі виручки, одержуваної в
результаті діяльності з використанням активу, є неприйнятним, тому що, цей метод відображає
характер економічних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутніх економічних вигод
від цього активу. Проте Рада з МСФЗ визнає, що є обмежені обставини, коли його використання
можливе.
Поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після, при цьому
допускається його дострокове застосування.
Ці поправки не матимуть ніякого впливу на Компанію, враховуючи, що Компанія не використовує
метод нарахування амортизації на основі виручки.
Поправки до МСБО 27: метод пайової участі в окремій фінансовій звітності
Поправки дозволять підприємствам використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій у
дочірні, спільні та залежні підприємства в їх окремої фінансової звітності. Пропоновані зміни повинні
застосовуватися ретроспективно, з можливістю дострокового застосування.
Поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після.
Дозволяється дострокове застосування.
Ці поправки не зробить ніякого вплив на Компанію.
Щорічні удосконалення 2012-2014 циклу
Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або
після цієї дати, при цьому допускається їх дострокове застосування. Передбачається, що дані
поправки не зроблять істотного впливу на фінансове положення або фінансові результати діяльності
Компанії. Вони включають наступне:
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»: додані
конкретні рекомендації для випадків, коли компанія рекласифікувати ресурс з призначених для
продажу в призначені для розподілу на користь власників або навпаки, і випадків, коли облік
ресурсів, утримуваних для розподілу, припинений.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (і супутні поправки в МСФЗ (IFRS) 1):
уточнено, чи продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному капіталі з метою
відповідності вимогам про розкриття інформації. У МСФЗ (IFRS) 1 додано примітка про те, що
зазначені поправки в МСФЗ (IFRS) 7 застосовуються для розкриття інформації у скороченій проміжній
фінансовій звітності.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»: роз'яснено, що високоякісні корпоративні облігації,
використовувані в оцінці ставки дисконтування для розрахунку вихідної допомоги, повинні бути
виражені в тій же валюті, що й вироблені виплати.
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: роз'яснено зміст фрази «в іншому місці в проміжному
звіті» і додана перехресне посилання.
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6.

Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років нематеріальні активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014
Первісна або переоцінена вартість:
Комп'ютерні програми
Інші НМА, вкл. аванси видані
Накопичена амортизація та знецінення:
Комп'ютерні програми
Інші НМА, вкл. аванси видані

31.12.2013

7 925
520
8 445

6 757
59
6 816

(5 225)
(50)
(5 275)
3 170

(3 569)
(40)
(3 609)
3 207

Нижче приведена розшифровка руху нематеріальних активів за 12 місяців 2014 та 2013 років,
тис.грн.:
Комп'ютерні
програми
Станом на 31.12.2012, вартість, за
вирахуванням накопиченої амортизації
Надходження
Введення в експлуатацію
Амортизаційні відрахування
Станом на 31.12.2013, вартість, за
вирахуванням накопиченої амортизації
Надходження
Введення в експлуатацію
Амортизаційні відрахування
Станом на 31.12.2014, вартість, за
вирахуванням накопиченої амортизації

Інші НМА, вкл.
аванси видані

Всього

303
279
(553)
(Ю)

4 692
279
(1 764)

1 278
(1 766)

19
1 739
(1 278)
(10)

3 207
1 739
(1 776)

2 700

470

3 170

4 389
-

553
(1 754)
3 188
-

7. Основні засоби та капітальні інвестиції
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років основні засоби включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014
Первісна або переоцінена вартість:
Будівлі та споруди
Машини та устаткування
Транспорт та транспортні засоби
Інші ОС
Незавершене будівництво
Накопичена амортизація та знецінення:
Будівлі та споруди
Машини та устаткування
Транспорт та транспортні засоби
Інші ОС
Незавершене будівництво

31.12.2013

1 080 138
2 837 053
111 462
16 398
139 043
4 184 094

1 082 736
2 787 975
127 294
16 761
138 455
4 153 221

(492 151)
(1 717 537)
(97 311)
(12 846)
(56 577)
(2 376 422)
1 807 672

(471 268)
(1 583 484)
(109 132)
(12 819)
(51 978)
(2 228 681)
1 924 540

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і постачальникам
основних засобів у розмірі 6 795 тис.грн. (з ПДВ) на 31 грудня 2014 року та 12 673 тис.грн. (з ПДВ) на
31 грудня 2013 року.
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7. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)
Компанія не припиняє нарахування амортизації на об’єкти основних засобів під час їх переведення на
реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість таких
об’єктів складає 187 958 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (155 813) тис.грн.
У фінансову оренду об’єкти основних засобів не надавались.
Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 12 місяців 2014 та 2013 років, тис.грн.:

Машини
та
устаткув
ання

Транспо
рт та
транспор
тні
засоби

544 172
4 447
13 074
(1 225)
(48 153)

1 142 500
3 737
50 552
(3 446)
(189 506)

18 833
59
4 032
(55)
(4 707)

(1 1 0 9 0 )

(6 014)

104 590

200 761

5 653

5 907

611468

1 204 491

35
15 710
(5 200)
(31 546)

81
74 232
(8 017)
(150 419)

(46)

(13 185)

Будівлі
та
споруди
Станом на 31.12.2012,
вартість, за вирахуванням
накопиченої амортизації,
знецінення
Надходження
Введення в експлуатацію
Вибуття
Амортизаційні відрахування
Збиток від знецінення, що
списується в звіті про
сукупні прибутки
Відновлення збитку від
знецінення, списаного в
звіті про сукупні прибутки
Зміни в резерві на ліквідацію
основних засобів
Станом на 31.12.2013,
вартість, за вирахуванням
накопиченої амортизації,
знецінення
Надходження
Введення в експлуатацію
Вибуття
Амортизаційні відрахування
Перекласифікація активів між
групами
Збиток від знецінення, що
списується в звіті про
сукупні прибутки
Відновлення збитку від
знецінення, списаного в
звіті про сукупні прибутки
Зміни в резерві на ліквідацію
основних засобів
Станом на 31.12.2014,
вартість, за вирахуванням
накопиченої амортизації,
знецінення

Інші ОС

2 278
5
2 266
(9)
(598)

Незавер
шене
будівниц
тво

Всього

100 226
111 465
(69 924)
(4 967)
-

1 808 009
119 713
(9 702)
(242 964)

(50 323)

(67 427)

305 351

_

11560

3 942

86 477

1 924 540

94 737
(91 450)
(77)
-

94 866

1 285
(2 432)
(2 747)

13
223
(24)
(604)

(15 750)
(185 316)

44

_

2

_

_

(2 772)

(117)

18 162
-

407

-

(8 132)

(24 206)

911

1 318

10 344

1 876

.

.

.

12 220

587 987

1 119 516

14 151

3 552

82 466

1 807 672

Компанія щорічно переглядає строки корисного використання з метою найбільш надійної оцінки
основних засобів. За підсумками проведеної інвентаризації строки корисного використання
залишилися без істотних змін.
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7. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)
Перевірка на предмет зменшення корисності активу.
Станом на звітну дату Компанія здійснила щорічну перевірку на предмет зменшення корисності
активу. Сума очікуваного відшкодування, яка була визначена на основі розрахунку цінності
використання активів на рівні одиниці, яка генерує грошові кошти була більша його балансової
вартості. При визначенні цінності використання одиниці, яка генерує грошові кошти, грошові потоки
дисконтувати за ставкою 18,34% (ставка дисконтування до оподаткування).
Сума знецінення основних засобів у 2014 році складає (24 206) тис.грн., яка складається зі знецінення
основних засобів, що знаходяться в стадії ліквідації, у сумі (16 074) тис. грн., та знецінення
капітальних інвестицій у зв’язку з рішенням припинення робіт по інвестиційним проектам
«Реконструкція ККЦ - 2012» і «Будівництво комплексу ПУТ», роботи по яким призупинено до моменту
визначення стратегії подальшого розвитку підприємства, у сумі (5 555) тис.грн., знецінення об'єктів
основних засобів соціального призначення у сумі (2 471) тис.грн. та нарахування резерву на авансові
платежі у сумі (106) тис.грн.
У 2013 році сума очікуваного відшкодування активу була більша його балансової вартості. До складу
суми відновлення знецінення основних засобів у розмірі 305 351 тис.грн. входить: сума 305 038
тис.грн. відновлення знецінення у відношенні величини одиниці, яка генерує грошові потоки. Дохід
був визнаний у звіті про сукупний доходи у статі «Інші операційні доходи». Сума очікуваного
відшкодування основних засобів була розрахована виходячи з розрахунку цінності від використання
активів та визначена на рівні підрозділу генеруючого грошові потоки - ПАТ «Євраз - ДМЗ
ім.ПЕТРОВСЬКОГО». При визначенні цінності використання активів, грошові потоки дисконтувалися за
ставкою 13,00% (ставка дисконтування до оподаткування). До відновлення знецінення активів
призвело зростання цін на сортовий прокат.
Сума знецінення основних засобів у 2013 році складає (67 427) тис.грн., яка складається зі знецінення
основних засобів, що знаходяться в стадії ліквідації, у сумі (17 104) тис. грн., та знецінення
капітальних інвестицій у зв’язку з рішенням припинення робот по інвестиційному проекту
«Будівництво Відділення безперервного розливу сталі» з перспективою відновлення робіт після 2015
року, у сумі (50 323) тис.грн.

8. Довгострокові фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років доля володіння в активах та зобов’язаннях ТОВ «Бон-Лайф»
становила 100%. Вартість інвестиції складає 971 тис. грн.
Компанія, є материнською, по відношенню до ТОВ «Бон-Лайф», та за рішенням Компанії враховує
даний актив по собівартості і не консолідує фінансову звітність через несуттєвість суми фінансової
інвестиції.
9.

Інші фінансові активи

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років інші фінансові активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014
Інвестиції, наявні для продажу, що переоцінюються за
справедливою вартістю через іншій сукупний дохід
Довгострокові облігації внутрішньої державної позики
Короткострокові облігації внутрішньої державної позики
Разом фінансові активи, що переоцінюються за справедливою
вартістю
Позики та дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість
Разом позики та дебіторська заборгованість
Інші фінансові активи

31.12.2013

5 443
2 469

-

7 912

-

1 527
1 527

1 328
1 328

9 439

1 328
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9. Інші фінансові активи (продовження)
У 2014 році Компанія отримала відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики зі
строком обігу 5 років. Компанія класифікували їх, як інвестиції, які передбачається утримувати
протягом невизначеного періоду часу, які наявні для продажу. Справедлива вартість на дату
зарахування облігацій на рахунок Компанії складала 7 374 тис.грн., номінальна вартість - 9 020
тис.грн. Різниця між номінальною і справедливою вартістю віднесена на знецінення інших активів 1 638 тис.грн. Дохід за ефективною ставкою відсотка 20 % відображений в фінансовому доході у сумі 538 тис.грн.
Компанія станом на 31 грудня 2014 року має довгострокову дебіторську заборгованість по ПАТ
«Південний ГЗК» у сумі 1 527 тис.грн. (номінальна вартість 34 224 тис. грн. та нарахований дисконт
(32 697) тис. грн.). Станом на 31 грудня 2013 року ця заборгованість складала 1 328 тис.грн.
(номінальна вартість 34 224 тис. грн. та нарахований дисконт (32 896) тис. грн.). Дана заборгованість
утворилась в результаті укладених Мирових угод між ПАТ «Південний ГЗК» та ПАТ «Євраз - ДМЗ ім.
Петровського» про відстрочення платежу строком на 25 років. Заборгованість оцінюються за
амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу ефективної відсоткової ставки, яка
складала 15,0%. Дата погашення заборгованості 2037 рік.

10. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток
Складові податку на прибуток були наступними:
2014____________ 2013
Доходи/витрати з відстроченого оподаткування
Корегування резерву на відстроченні податкові активи

73 943
(152 319)
________(73 943)__________ 152 319

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.
Згідно Інструкції «По підготовці розрахунку по відстроченим податкам» Компанія при класифікації
тимчасових та постійних різниць по створеним резервам і податковим збиткам, що постійно
переносяться на майбутнє, нараховує резерв на відстроченні податкові активи в розмірі 100%.
Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативної ставки. Узгодження доходів з
податку на прибуток, наведених у цій фінансовій звітності, та добутку бухгалтерського збитку
помноженого на чинну ставку оподаткування в Україні 18% для 2014 року та.19% для 2013 року , згідно
положень Податкового кодексу України, наведено нижче:
2014
Прибуток / (Збиток) до оподаткування
Ставка
Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою
Вплив зміни ставки оподаткування
Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для
цілей оподаткування
Податкові збитки за звітний період (непризнанні ВПА)
Податкова індексація основних засобів
Доходи/витрати з податку на прибуток

2013

(2 626 462)
18%
472 763
64 922

(398 099)
19%
75 639
(26 415)

(118 640)
(471 127)
52 082

(33 285)
(15 939)
-

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за роки, що закінчуються 31 грудня, були
наступними:
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10. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток (продовження)

31.12.2014

Відстроченні податкові
зобов'язання (ВПЗ)
ВПЗ - Нематеріальні
активи
Відстроченні податкові
активи (ВПА)
ВПА - Податкові збитки
для заліку
ВПА - Нараховані
зобов'язання
ВПА - Дебіторська
заборгованість
ВПА - Інше
ВПА - Оціночний резерв з
ВП, не пов’язаний з
податковим збитком
ВПА - Оціночний резерв з
ВП, пов’язаний з
податковим збитком

Зміна,
визнана у
звіті про
прибутки і
збитки

Зміна,
визнана у
31.12.2013 звіті про
31.12.2012
прибутки і
збитки

114
114

114
114

-

(256)
(256)

256
256

800 510

397 184

403 326

168 258

235 068

119 307

49 611

69 696

(92 142)

161 838

245
96 230

47
24 399

198
71 831

9
(60 442)

189
132 273

(215 668)

(73 943)

(141 725)

152 319

(294 044)

(800 510)
(235 068)
(397 184)
(403 326)
(168 258)
114___________114_____________ -_________ (256)__________ 256

Відстроченні податкові
активи, нетто
На суму зміни пенсійних зобов’язань в іншому сукупному доході відстрочені податки не
нараховуються, тому що Компанія нараховує резерв на відстрочені податки у сумі, яка дорівнює
податковому активу.
11.

Інші необоротні активи

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років інші необоротні активи включали наступне, тис.грн.:
Переплата з податку на прибуток
Резерв з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість з податку на додану вартість до
відшкодування
Резерв з податку на додану вартість
Довгострокові авансові платежі

31.12.2014
191 547
(153 777)

31.12.2013
191 002
(129 284)

26

121 872
(39 392)
-

37 796

144 198

Погашення суми передоплати з податку на прибуток у розмірі 191 547 тис.грн. передбачається
шляхом нарахуванням податку на прибуток у 2021-2023р. Даний прогноз складений з урахуванням
норм чинного податкового законодавства, а також показників бюджетної форми на 2015-2023 роки
застосовані для розрахунку оподатковуваного прибутку. При розрахунку резерву з податку на
прибуток Компанія застосовувала метод ефективної ставки, яка дорівнювала 24,1%.
Суми передоплати податку на додану вартість у розмірі 121 872 тис.грн. погашено: шляхом
повернення на розрахунковий рахунок у сумі 112 860 тис.грн. та отримано облігації внутрішньої
державної позики у сумі 9 012 тис.грн..
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11. Інші необоротні активи (продовження)
Раніше нарахований оціночний резерв по розрахунках з бюджетом з ПДВ з довгостроковій судової
заборгованості у зв’язку з виграшем судового позову був відновлений у сумі 3 425 тис.грн. (у 2013
році: 5 924 тис.грн). У 2013 році списано за рахунок резерву у зв'язку з програшем судової справи
8 084 тис.грн.
12. Запаси
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років запаси включали наступне, тис.грн.:
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

31.12.2014
251 004
68 342
95 899
415 245

31.12.2013
283 724
54 103
105 878
1 820
445 525

У 2014 році Компанія відновила резерв під зниження вартості активів у сумі 18 708 тис.грн. та
зменшила на цю суму витрати шляхом включення в статтю "Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)", у 2013 році сума відновлення становила 26 210 тис.грн..
13. Поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років ці статті балансу включали наступне, тис. грн.:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Резерв сумнівних боргів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів

31.12.2014
240 541
(1 717)
238 824
3 809
(1 185)
2 624

31.12.2013
507 369
(1 542)
505 827
9 739
(865)
8 874

Аналіз дебіторської заборгованості по строкам виникнення, а також рух резерву сумнівних боргів
наведений у Примітці 27.
14. Передплати та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
включали наступне, тис. грн.:
31.12.2014
Переплата з податку на прибуток
Резерв з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість з податку на додану вартість
Резерв з податку на додану вартість
Переплата по збору за спеціальне використання води
ПДВ за авансами виданими
Страхові внески
Грошові кошти, обмежені в використанні
Передплати видані
Резерв сумнівних боргів

248 965
248 965
51 278
749
52 027
395 020
(234)
394 786

31.12.2013
594
(73)
308 813
(12 354)
19 235
316 215
7 511
555
6 700
14 766
17 794
(170)
17 624
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14. Передплати та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (продовження)
У 2013 році Компанія розміщувала на депозитному рахунку в ПАТ «ВТБ БАНК» грошові кошти в сумі
6 700 тис. грн., які є предметом застави за договором застави майнових прав по договору
банківського вкладу, що укладений з метою забезпечення виконання зобов’язань вкладника за
генеральним договором авалювання податкових векселів № 55 від 03.06.13. Строк розміщення вкладу
- 311 календарних днів, дата початку строку розміщення вкладу 03.06.2013, дата закінчення 10.04.2014 включно. Нарахування відсотків на суму вкладу здійснювалось
за ставкою
14,75%, виплата відсотків здійснювалась щомісячно в перший банківський день. Депозит було
повернено 03.03.2014.
15. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти, переважно складаються з грошових коштів на поточних банківських
рахунках, були деноміновані в наступних валютах станом на 31 грудня 2014 та 2013 років, тис.грн.:
31.12.2014
Українська гривня
Рублі
Долари СІІІА
Євро

31.12.2013

39 954
42
425
12 405
52 826

67 306
1 120
7 502
63
75 991

16. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років статутний капітал складає 574 993 610,00 грн. і його
розподілено на 2 299 974 440 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Статутний капітал сплачено повністю.
Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій в статутному капіталі товариства наведена
в таблиці:

Найменування

Частка в
статутному
капіталі (%)
станом на
31.12.2014

Частка в
статутному
капіталі (%)
станом на
31.12.2013

Компанія PALMROSE LIMITED (ПЕЛМРОУЗ ЛТД). Адреса: Кіпр,
Нікосія, ФемістокліДерві, 3, Джуліа, оф. З, П.С.1066. Акцій у
володінні немає (станом на 31 грудня 2013: кількість акцій у
володінні 2 212 159 531 штук, номінальна вартість акцій 553
039 882,75 грн.)

96,2319

Компания Palmrose B.V./Палмроз Б.В. Адреса: Luna АгепА.
101 CM Amsterdam Zuidost. Herikerbergweg 238. Netherlands/
Нідерланди. P.O.BOX 23393 Кількість акцій у володінні
2 213 355 270 штук. Номінальна вартість 553 338 817,50 грн.
(станом на 31 грудня 2013: акцій у володінні не було)

96,2989

Інші акціонери. Кількість акцій у володінні 85 067 449 штук.
Номінальна вартість акцій 21 266 862,25 грн. (станом на 31
грудня 2013: кількість акцій у володінні 86 619 170 штук,
номінальна вартість акцій 21 654 792,50 грн)

3,7011

3,7681

Не існує привілей або обмежень пов’язаних з акціями або розподілом дивідендів.
Станом на 31 грудня 2014 року сума вилученого капіталу дорівнює 403 446,58 грн. (кількість акцій
1 551 721 штук). Зазначена кількість власних акцій перерахована на рахунок Емітента в період з
квітня по травень 2014 року. Станом на 31 грудня 2013 року сума вилученого капіталу дорівнювала
310 891,26 грн. (кількість акцій 1 195 739 штук). Акції, які були викуплені у акціонерів у 2013 році,
реалізовані Компанії ПЕЛМРОУЗ ЛТД у квітні 2014 року.
Компанія не зарезервувала акції для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року_____________________________
17. Інші довгострокові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років інші довгострокові зобов’язання включали наступне, тис. грн.:

Зобов’язання з виплат працівникам (Примітка 18)
Резерв з ліквідації основних засобів (Примітка 22)
Інша довгострокова заборгованість

31.12.2014
440 405
707
10 959
452 071

31.12.2013
317 005
1 476
9 490
327 971

Резерв з ліквідації основних засобів
Станом на 31 грудня 2014 року довгостроковий резерв з ліквідації основних засобів складав 707
тис.грн. під об'єкти, які не можуть бути використані в подальшій діяльності підприємства
(використані у виробництві, передачі в оренду, реалізації) (Примітка 22). Очікуваний строк понесення
майбутніх витрат - 2016 рік. При розрахунку резерву Компанія застосовувала метод ефективної
ставки, яка дорівнювала 15%.
Станом на 31.12.2013 резерв складав 1 476 тис.грн., очікуваний строк понесення майбутніх витрат 2015 та 2016 роки. При розрахунку резерву Компанія застосовувала метод ефективної ставки, яка
дорівнювала 14%.
Інша довгострокова заборгованість
Станом на 31 грудня 2014 року Компанія має довгострокову заборгованість по реєстру кредиторів в
сумі 9 588 тис.грн. (номінальна вартість 37 082 тис.грн., резерв (27 494) тис.грн.). Станом на 31
грудня 2013 року ця заборгованість складала 8 249 тис.грн. (номінальна вартість 37 082 тис.грн.,
резерв (28 802) тис.грн.). Згідно Мирової угоди початок здійснення розрахунків з Кредиторами
починається з 2016 року. Повне задоволення вимог кредиторів протягом 20 років з дати початку
розрахунків. Протягом зазначеного строку заборгованість оплачується щорічно рівними частинами в
грошовій формі по 1 854 тис.грн. Заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною
з використанням методу ефективної відсоткової ставки, яка складала 15,81%.
Компанія станом на 31 грудня 2014 року має довгострокову заборгованість перед ПАТ «Південний
ГЗК» у сумі 1 371 тис. грн. (номінальна вартість 9 246 тис. грн. та нарахований дисконт (7 875) тис.
грн.). Станом на 31 грудня 2013 року ця заборгованість складала 1 211 тис. грн. (номінальна вартість
9 246 тис. грн. та нарахований дисконт (8 035) тис. грн.). Дана заборгованість утворилась у результаті
укладених Мирових угод між ПАТ «Південний ГЗК» та ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ім.ПЕТРОВСЬКОГО» про
відстрочення платежу строком на 25 років та 15 років. Заборгованість оцінюються за амортизованою
вартістю, визначеною з використанням методу ефективної відсоткової ставки, яка складала 15,00%
для заборгованості зі строком погашення 19.04.2037 та 13,00% для заборгованості зі строком
погашення 06.06.2028.

18. Зобов'язання з виплат працівникам
Плани зі встановленими внесками
Пенсійні плани з встановленими внесками являють собою відрахування Компанії Пенсійному Фонду,
Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості. У Компанії немає юридичних або добровільно
прийнятих на себе зобов'язань по наступним відрахуванням в відношенні проведених виплат.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення зі встановленими внесками, визнані як витрати за 2014 рік
становили 142 948 тис. грн. та за 2013 рік становили 131 697 тис. грн.
Плани зі встановленими виплатами
Компанія формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями відшкодовувати Пенсійному
фонду України витрати на виплату та доставку пенсій, нарахованих на пільгових умовах громадянам,
які працювали повний робочий день на підземних роботах та роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці на підприємстві і відповідно до ст. 13 ЗУ «Про пенсійне
забезпечення» мають право на пільгову пенсію.
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18. Зобов'язання з виплат працівникам (продовження)
Чисті витрати по виплатах (відображені у складі собівартості реалізованої продукції) за 2014 та
2013 роки, тис.грн.:
2013

2014
Вартість поточних послуг
Відсоткові витрати (Примітка 25)
Чистий актуарний прибуток/(збиток), визнаний в
поточному році
Чисті витрати по виплатам

(15 520)
(41 732)

(13 349)
(34 177)

(117)
(57 369)

(517)
(48 043)

Прибутки/(збитки) відображені у складі іншого сукупного доходу за 2014 та 2013 роки, тис.грн.:
2013

2014
Чистий актуарний прибуток/(збиток), визнаний в
поточному році
Чисті витрати по виплатам

(103 877)
(103 877)

(41 506)
(41 506)

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 2014 та 2013 років,
тис.грн.:
31.,12.2014
Регулярна пенсія за віком на пільгових умовах
співробітникам Компанії
Одноразова виплата з нагоди звільнення у зв'язку з
виходом на пенсію
Заохочення в зв'язку з досягненням ювілейної дати
Зобов’язання по виплатам

31.12.2013

431 038

307 687

7 856
1 511
440 405

7 965
1 353
317 005

Рух зобов’язань по плану зі встановленими виплатами за 12 місяців 2014 та 2013 років, тис.грн.:
2014
Станом на 1 січня
Відсоткові витрати
Вартість поточних послуг
Виплачені винагороди
Актуарні (прибутки)/збитки з зобов’язань - демографічних
припущень
Актуарні (прибутки)/збитки з зобов’язань - фінансові
припущення
Актуарні (прибутки)/збитки з зобов’язань - коригування
Станом на 31 грудня

2013

317 005
41 732
15 520
(37 846)

260 792
34 177
13 349
(33 336)

4 966

152

75 416
23 612
440 405

41 918
(47)
317 005

Основні припущення, використані при визначенні пенсійних зобов’язань за планами, наведені нижче:
2014
Ставка дисконтування
Майбутній зріст заробітної плати
Середнє очікування життя - чоловіки, років
Середнє очікування життя - жінки, років
Середньозважена тривалість зобов’язання зі встановленими
виплатами на 31 грудня, років

2013
15%
10%
65
75

14%
6,78%
64
75

10,30

10,00

За цим пенсійним планом немає активів.
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18. Зобов’язання з виплат працівникам (продовження)
Аналіз чутливості за пенсійним планом
Компанія провела аналіз чутливості для того, щоб проілюструвати вплив змін в основних актуарних
припущеннях, що використовувалися для оцінки, на розмір зобов'язання за планом з установленими
виплатами станом на 31 грудня 2014 року. Аналіз проводився у відношенні всіх зобов'язань при зміні
основних номінальних параметрів моделі.
Параметр
Відносне змінення параметру
Зміна винагород:
від зміни ставки дисконтування
від росту заробітної плати
від інфляції
Абсолютне змінення параметру
Очікувана тривалість життя, чоловіки
Очікувана тривалість життя, жінки

Зміна підсумкових зобов'язань, %
+ 10,0%
- 10,0%
(51 408)
20 268
15 999
+ 1 рік
3 476
292

63 865
(18 358)
(15 509)
-1 рік
(3 700)
(312)

19. Кредити та позики
Станом на 31 грудня 2014 року в балансі підприємства значаться короткострокові позики:
Найменування
компанії
Mastercroft Finance Ltd
ПАТ «ЄВРАЗ-СУХА
БАЛКА»

Валюта

Фінальна
дата
погашення
по договору

дол.
США

17.01.2015

грн.

29 12 15

Номер
ДО ГО В О 

РУ
MFL/DM
Z-3
дог .п.
№5877

Довгостроковий або
короткостроковий

Відсотко
ва ставка

31.12.2014

К°Р0ТК05ТР°

9,37%

4 132 966

КоРоткостР°
ковий

0,00%

695 000

КОВИИ

Усі позики отримані від пов’язаних компаній, які входять до Evraz Group SA.
Обороти кредитних коштів, отриманих за 12-ть місяців 2014 року від пов’язаних компанії, тис. грн.:
R.

Податок

Ефект

Найменування компанії 31.12.2013 Надх°АЖен нараховані Погашення
У
зміни 31 12.2014
ня
г
позики джерела валютних
за період
г
____
____________виплати курсів
ВАТ «Євраз
Качканарський гірничозбагачувальний
комбінат»
907 930
21 815
418 988
(1 337 091)
(11 642)
Mastercroft Finance Ltd

-

2 899 140

225 051

(61 364)

(1 260)

1 071 399

4 132 966

ТОВ «Стандарт ІП»

-

2 935 380

-

(2 935 380)

-

-

-

ПАТ «ЄВРАЗ-СУХА БАЛКА»

-

576 000

-

(576 000)

-

-

-

-

1 820 100

-

(1 125 100)

-

-

695 000

-

80 000

-

(80 000)

_

_

-

907 930

8 310 620

246 866

(6 114 935)

(12 902)

1 490 387

4 827 966

ПАТ «ЄВРАЗ-СУХА БАЛКА»
ТОВ «ЄВРАЗ ТРАНС
Україна»

Компанія в період 12-ти місяців 2014 року пролонгувала до 29.07.2016 року договір займу №
KGOK/DMZ-2 від 24 лютого 2012 року з ВАТ "Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат" в
розмірі 235,3 млн. дол. США, наданий під відсоткову ставку у розмірі 5,16% річних і зі строком
погашення в квітні 2014 року. Сума отриманого займу та нараховані відсотки були погашені в період з
квітня по липень поточного року в повному обсязі.
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19. Кредити та позики (продовження)
Згідно рішення менеджменту Компанії в період 12-ти місяців 2014 року з Компанією «Мастеркрофт
Фінанс Лімітед» з метою фінансування операційної діяльності уклала новий короткостроковий займ
згідно угоди № MFL/DMZ-3 від 17.01.2014 року на суму 350млн. дол. США. Займ Компанія отримала в
квітні 2014 року в розмірі 250,28 млн. дол. США (еквівалент 3 946,55 тис. грн.). Нарахування відсотків
здійснюється по ставці 9,37% річних. Погашення договору займу, згідно угоди, має відбутися до 17
січня 2015 року.
Компанія в період 12-ти місяців 2014 року отримала короткострокові безпроцентні займи від
пов’язаних компаній:
1 квітня 2014 року Компанія отримала займ від ТОВ «Стандарт ІП» для виплати боргів перед ПАТ
«Південний ГЗК» у сумі 2 935 380 тис.грн. Займ був повернений в період з 3 по 10 квітня 2014 року.
26 червня 2014 року Компанія отримала короткостроковий безпроцентний займ/фінансову допомогу
від ПАТ «ЄВРАЗ-СУХА БАЛКА» згідно угоди № 3273 від 26.06.14 року у сумі 576 000 тис. грн. з метою
поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності
компанії. Займ був повернений 7 липня 2014 року.
7 липня 2014 року Компанія отримала займ/фінансову допомогу від ТОВ «ЄВРАЗ ТРАНС Україна» у
сумі 80 000 тис.грн. з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної
господарської діяльності компанії. Займ був повернений в період з 24 липня по 15 вересня 2014 року.
З метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської
діяльності в період з жовтня по грудень Компанія отримала короткостроковий безпроцентний
займ/фінансову допомогу від ПАТ «ЄВРАЗ-СУХА БАЛКА» згідно угод № 5011 від 03.10.14 року, № 5341
від 03.11.14 року, № 5877 від 03.12.14 року у сумі 1 820 100 тис.грн. Займ був частково повернений в
листопаді та грудні у суми 1 125 100 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2013 року в балансі підприємства значилися короткострокові позики/кредити:
Найменування
компанії

Номер
договоРУ

ВАТ «Євраз
Качканарський гірничозбагачувальний
комбінат»

KGOK/D
MZ-2

Валюта

Фінальна
дата
погашення
по договору

Довгостро
ковий або
коротко
строковий

дол.
США

19.04.2014

Довгостро
ковий

Відсотко
ва ставка

5,16%

31.12.2013

907 930

Обороти кредитних коштів, отриманих за 12-ть місяців 2013 року від пов'язаних компанії, тис. грн.:
Налхолжен
ВІАС0ТКИ
Погашення ПоАаток У
Найменування компанії 31.12.2012
А А
нараховані за
джерела 31.12.2013
ня
к
позики
м к
_____________________________________________період__________________ виплати_____________
ВАТ «Євраз
Качканарський гірничозбагачувальний
комбінат
1 927 028
74 911
(1 088 217)
(5 792)
907 930
1 927 028

74 911

(1 088 217)

(5 792)

907 930

20. Інші податки до сплати
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років податки до сплати включали наступні види податків, тис.грн.:
31.12.2014
Податок на додану вартість
Податок на землю
Податок з доходів фізичних осіб
Інші податки, штрафи та пені
Податки до сплати
Єдині соціальні внески

56 806
247
3 181
4 081
64 315
16 450

31.12.2013
5 504
327
2 512
13 488
21 831
12 636
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21. Інші поточні зобов'язання
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років інші поточні зобов’язання включали наступне, тис.грн.:
31.12.2014
Резерви по судовим позовам (Примітка 22)
Інша заборгованість пов’язаних сторін
Інша заборгованість інші компанії
Резерв з ліквідації основних засобів (Примітка 22)

31.12.2013

1 265
48 209
8 415
9 046
66 935

2 357
42 319
9 103
2 622
56 401

Аналіз строків погашення заборгованості наведений у Примітці 27.
22. Резерви
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років Компанія має нараховані наступні резерви, тис.грн.:
п
,
..
..
Резерви (короткострокові і довгострокові),
крім податків
г
Станом на 31.12.2012
Додатковий резерв
Ефект від змін в оціночній вартості та
строку погашення
Збільшення у зв'язку з плином часу
Списання за рахунок резерву
Станом на 31.12.2013 (Примітка 17, 21)
Додатковий резерв
Ефект від змін в оціночній вартості та
строку погашення
Відновлення невикористаного резерву
Ефект від зміни ставки дисконту
Збільшення у зв'язку з плином часу
Списання за рахунок резерву
Станом на 31.12.2014 (Примітка 17, 21)

п
Резерв по
гв
судовим
позовам
1 870
487

Резерв 3
. .
...
ліквідації
основних
засобів
1 350
11 873

2 357
-

(313)
192
(9 004)
4 098
12 578

(313)
192
(9 004)
6 455
12 578

(526)
(566)
1 265

(343)
(14)
343
(6 909)
9 753

(343)
(526)
(14)
343
(7 475)
11 018

Разом
а 0М
3 220
12 360

23. Доходи і витрати
За 2014 та 2013 роки більше 95 % доходу від реалізації складає дохід від реалізації металургійної і
коксохімічної продукції власного виробництва, залишок доходу від реалізації складає дохід від
перепродажу металургійної та коксохімічної продукції та наданих послуг.
Виручка від реалізації за 2014 та 2013 роки за географічним напрямком склала, тис.грн.:
2014
Країни СНД
Україна
Дальнє зарубіжжя

133 868
5 675 871
173 538
5 983 277

2013
900 724
2 474 775
1 404 656
4 780 155

До собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат,
були включені наступні витрати за 2014 та 2013 роки, тис.грн.:

Собівартість товарно-матеріальних запасів, віднесена на
витрати
Витрати на утримання персоналу, включаючи відрахування
на соціальне забезпечення
Амортизаційні відрахування

2014

2013

(4 001 636)

(3 256 132)

(540 564)
(187 092)

(491 922)
(244 728)
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24. Інші операційні доходи та витрати
Операційні витрати за 2014 та 2013 роки становили, тис.грн.:
2014
Знецінення активів, у т.ч.
знецінення основних засобів
знецінення у відношенні інших нефінансових активів
Витрати (за мінусом доходів) від вибуття активів
Витрати (за мінусом доходів) від курсових різниць, у т.ч.
курсові різниці за кредитом від пов’язаної сторони
(Примітка 19)
курсові різниці по операціям з ПАТ «Південний ГЗК»
(Примітка 26)
інші курсові різниці
Витрати по операціям соціального характеру
Інші операційні витрати, у т.ч.
збір до пенсійного фонду від операцій з валютою
штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів
Витрати на військовий сбір, мобілізацію
витрати виробництва пов’язані з тимчасовим
призупиненням діяльності та простоями
витрати на утримання законсервованих виробничих
потужностей (амортизація, зарплата тощо)
зміна резервів за судовими позовами
чистий (збиток) / прибуток від створення / відновлення
резерву по сумнівних боргах по іншої дебіторської
заборгованості, авансами виданими (не під капітальні
вкладення)
інші

2013

(20 725)
(20 725)
(13 680)
(2 630 944)

(82
(63
(18
(9
(18

774)
928)
846)
679)
256)

(1 490 387)
(1 117 743)
(22 814)
(7 566)
(32 448)
(13 653)
(7 495)
(3 389)

(18 256)
(8 488)
(7 774)
(1 474)

(3 065)

(2 244)

(814)

(1 736)
(487)

(464)
(3 568)
(2 705 363)

(1 833)
(126 971)

Операційні доходи за 2014 та 2013 роки становили, тис.грн.:
2014
Відновлення знецінення активів, у т.ч.
відновлення знецінення основних засобів у відношенні
величини одиниці, яка генерує грошові потоки
відновлення знецінення основних засобів
відновлення знецінення у відношенні інших не фінансових
інструментів
Доходи (за мінусом витрат ) від продажу активів
Інші операційні доходи, у т.ч.
Зміна резервів за судовими позовами
чистий прибуток / (збиток) від ліквідації основних засобів
(дохід від брухту / витрати на демонтаж)
прибуток від надлишків основних засобів, незавершеного
капітального ремонту і устаткування при інвентаризації
інші

2013
22 521

305 038

259

305 038

22 262
5 207
16 748
526

2 413
21 192
-

13 799

10 746

122
2 301
44 476

8 248
2 198
328 643

'

37

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
25. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати за 2014 та 2013 роки включали наступне, тис.грн.:

2014
Відсотки до сплати
Відсотки до сплати пов’язаним сторонам (Примітка 19, 26)
Відсотки за пенсійними зобов’язаннями (Примітка 18)
Відсотки від дисконтування довгострокової кредиторської
заборгованості
Відсотки від дисконтування резервів під ліквідацію
основних засобів
Всього
Відсотки до отримання
Відсотки банку до отримання
Дохід від інвестицій
Списання дисконту за фінансовими активами
Всього

2013

(246 866)
(41 732)

(74 911)
(34 177)

(1 557)

(1 120)

(343)
(290 498)

(192)
(110 400)

1 246
538
199
1 983

1 934
173
2 107

26. Операції з пов’язаними сторонами
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов’язані особи, також
операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з
непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Компанія здійснює відповідні процедури для
визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.
Характер взаємовідносин між пов’язаними сторонами такий, що всі вони, знаходяться під загальним
контролем Компанії Lanebrook Limited (Нікосія, Кіпр), яка через інших осіб, які контролюються нею,
володіє більше ніж 50% акцій цих пов’язаних сторін.
Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за звітний період представлено наступним чином.
Продаж , тис.грн.
2014
2013
Операції з купівлі-продажу
товарів,робіт та послуг
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс»
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»
ТОВ «ТД «ЄВРАЗ Україна»
Mastercroft Finance Ltd
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна»
ТОВ «ООС Україна»
ТОВ «Євраз Україна»
ТОВ «ТК Євраз Холдінг»
ВАТ «Євраз Об’єнаний ЗСМК»
ВАТ «Євраз НТМК»
ВАТ «Євраз Ванадій Тула»
ТОВ «Інтерлок-Дніпро»
ПАТ «Євраз Качканарский ГОК»
ВАТ «Євраз Метал Інпром»
EAST METALS AG
SINANO Shipmanagement
ТОВ «Євраз Техніка»
ТОВ «Распадский уголь»
ВАТ "ОУК "Южкузбассуголь"
ПАТ «Південний ГЗК»

1 473
4 538 858

Закупівля ,, тис.грн.
2014
2013

47 588
1 365 352

115 224
5 789

-

-

-

203 062

96 353

176 738

-

161
677
4611
-

-

188
782
4 181
489 553

-

-

-

-

-

-

250

263

-

-

100 496
8 920

-

59 872
7 727
28 511
698
17 981
3 052
795
25 177
155 034
-

-

39 375
12 659
91
145 076
171 796
1 195 787
2 226 676

-

-

-

-

-

-

-

254
4 749 346

4 943
2 118 619

-

35
26 760
32 887

293

-

-

108 050
4 633
534
256 953
12
72 121
8 156
25 213
1 035
125 503

172 521
640 270
1 486 284
2 896 029
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26. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)
______ Продаж , тис.грн.___________ Закупівля , тис.грн.
2014__________ 2013_________ 2014__________ 2013
Операції з купівлі-продажу
необоротних активів
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»
1 838
ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна»
_________ 1 685_____________ -_____________ -____________
З 523
Закупівля від пов’язаних сторін складається з придбання коксу (ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс») та руди
(ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»), агломерату (ВАТ «Південний ГЗК»), вугільного концентрату (ТОВ «ТД
«ЄВРАЗ Україна», ТОВ «Распадский уголь», ВАТ "ОУК "Южкузбассуголь").
Продаж пов’язаним сторонам складається з реалізації металопродукції (ПАО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»,
ПАО «ЄВРАЗ Баглійкокс») та коксохімічної продукції (ТОВ «ТД «ЄВРАЗ Україна»).
Інші операції зі пов’язаними сторонами
Послуги від ТОВ «Євраз Україна» в сумі 1 823 тис.грн. (в 2013 p.: 655 тис.грн.) відображені в інших
операційних витратах.
На протязі 2014 року були нараховані відсотки по договорам займу: ВАТ «Євраз Качканарський
гірничо-збагачувальний комбінат» в сумі 21 815 тис.грн., Компанія Mastercroft Finance Ltd в сумі
225 051 тис.грн.
На протязі 2013 року були нараховані відсотки по займу ВАТ «Євраз Качканарський гірничозбагачувальний комбінат» в сумі 74 911 тис.грн.
Операції з ПАТ «Південний ГЗК»
У зв'язку з тим, що накопичена заборгованість ПАТ «Південний ГЗК» знецінилася в кінці 2013 та
продовжувала знецінюватися у 2014 році в доларовому вираженні, були укладені додаткові угоди до
контрактів № 2678 від 30.12.11, №77 від 16.01.12, №1907 від 28.12.12, №222 від 24.12.13, згідно з
якими оплата товару здійснювалася в національній валюті України - гривні, виходячи з базової ціни
товару в доларовому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату оплати виставленого рахунку.
Зміна деномінації торгового боргу за вказаними контрактами склала - 1 279 956 тис.грн., включаючи
збиток за курсовими різницями - 1 117 743 тис.грн. та збільшення ПДВ з закупівель - 162 213 тис.грн.
Заборгованість на кінець звітного періоду склалася відповідно до вище приведених операцій між
пов’язаними сторонами.
Дебіторська заборгованість
станом на
станом на
31.12.2014
31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Короткострокова заборгованість
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс»
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»
ТОВ «ТД «ЄВРАЗ Україна»
ТОВ «ЄВРАЗТранс Україна»
ТОВ «ООС Україна»
ПАТ «Євраз Качканарський ГОК»»
ТОВ «Євраз Холдинг Фінанс»
ТОВ «Євраз Україна»
ТОВ «Інтерлок Дніпро»
EAST METALS AG
ВАТ «Євраз Об’єднаний ЗСМК»
ТОВ «Євраз Техніка»
ПАТ «Південний ГЗК»
ТОВ «ТК ЕвразХолдінг»
ТОВ «Распадский уголь»

82
113 491
362 607
18 540
68
-

9 570
24
-

2 357
411 355
-

9 454
19
68
2 128
3 967
8 412
28
-

-

-

-

-

6 155

6 154

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість
станом на
станом на
31.12.2014
31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
1 667
266 409
-

168 837
18 260
1 545
5
-

4 173
1 776
36
2 752
5
1 498 742
7 502
15 494

8 725
533 673
2 062
213 465
65 326
1 395
23 925
-

1 454
1 907
111
19 626
3
2 661 742
11 833
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26. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)
Дебіторська заборгованість
станом на
станом на
31.12.2014
31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
ВАТ "ОУК "Южкузбассуголь"
46 403
556
940
443
942
Короткострокова заборгованість
Довгострокова заборгованість
ВАТ «Південний ГЗК»
1 527
1328
Довгострокова заборгованість
1 527
1 328
Заборгованість за кредитами
(Примітка 19):
ПАТ «Евраз Качканарский ГОК»»
Mastercroft Finance Ltd
ПАТ «Євраз Суха Балка»
Заборгованість за кредитами
-

Кредиторська заборгованість
станом на
станом на
31.12.2014
31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
3 545 247
1 987 203
1 371
1 371

1 211
1 211

4 132 966
695 000
4 827 966

907 930
907 930

Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.

Витрати на винагороди старшому керівному персоналу
Короткострокові винагороди за 2014 та 2013 роки включали наступне, тис.грн.:
2014
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату (ЄСВ)
Загальна сума винагород

2013
7 468
1 401
8 869

5 517
1 312
6 829

27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи
Умови, в яких працює Компанія
Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими
економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і
вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової
економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та
ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у
податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до
негативного впливу падіння ринкової кон’юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших
країнах світу.
Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському
секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних
ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих
капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і
товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан
Компанії, наслідки якого зараз визначити неможливо.
Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення
стабільної діяльності Компанії, та, що Компанія продовжить свою діяльність у доступному для огляду
майбутньому.
Компанія має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська
заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Компанія не здійснювала операцій з
деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок
операцій Компанії та її джерел фінансування. Протягом року Компанія не здійснювало торгових
операцій з фінансовими інструментами.
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27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи, (продовження)
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов’язань контрагентом і виникнення, у
зв'язку з цим, фінансових збитків у Компанії. Фінансові інструменти, за якими у Компанії може
потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та
короткострокових депозитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також
інших фінансових активів.
Грошові кошти та короткострокові депозити Компанії, в основному, зберігаються у надійних банках,
що розташовані в Україні.
Найбільшими покупцями і замовниками є компанії, що перебувають під контролем Evraz Group SA (79%
від загальної величини виручки): включно ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (76% від загальної величини
виручки), ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна» (3% від загальної величини виручки), та незалежні покупці: ТОВ
«АВ МЕТАЛ ГРУП» (2% від загальної величини виручки), Компанія "Chemcoal LLP" (2% від загальної
величини виручки), ПАТ «Дніпроважмаш» (1% від загальної величини виручки).
Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну
політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику
проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну
суму. Більшість продажів Компанії здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією
або зі 100% передплатою.
Моніторинг та аналіз кредитного ризику Компанії проводиться індивідуально по кожному випадку.
Керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві
зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів.
Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість фінансових
активів розкритих в таблиці, тис.грн.:
31.12.2014
Довгострокова дебіторська заборгованість
Торгова та інша поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Депозит з обмеженим використанням
Інші фінансові активи

1 527
241 448
52 826
7 912
303 713

31.12.2013
1 328
514 701
75 991
6 700
598 720

Аналіз по строкам виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також довгострокової
дебіторської заборгованості наведено в таблиці нижче, тис.грн.:

Непрострочена
Прострочена
менше 6 місяців
6-12 місяців
більше року

31.12.2014
Загальна
Резерв
сума
173 015
72 862
(2 902)
56 049
(2)
3 584
(94)
13 229
(2 806)
245 877
(2 902)

31.12.2013
Загальна
Резерв
сума
145 575
(2
407)
372 861
356 938
(2)
(96)
2 512
(2 309)
13 411
(2 407)
518 436

Ітаном на 31 грудня 2014 та 2013 років зміни резерву сумнівних боргів були наступними, тис.грн.:
2014
Станом на 1 січня
Нараховано/(відновлено) за рік
Використано (списано безнадійних боргів)
Станом на 31 грудня

2013
2 407
571
(76)
2 902

2 563
158
(314)
2 407
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27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи, (продовження)
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності це ризик того, що Компанія буде не здатна забезпечити виконання своїх фінансових
зобов'язань у міру їх настання. Мета Компанії полягає в підтримці безперервності та гнучкості
фінансування її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права
відстрочки платежу постачальникам. Компанія аналізує строк своїх активів і строки платежів за
своїми зобов'язанням і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення
фінансових інструментів.
У разі недостатньої або надмірної ліквідності Компанія перерозподіляє ресурси для досягнення
оптимального фінансування своєї діяльності.
Основними джерелами фінансування Компанії були грошові потоки від операційної діяльності та
зовнішнього фінансування від пов’язаних компаній.
Компанія проаналізувала концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і дійшла
висновку, що вона є низькою. Компанія має доступ до джерел фінансування від пов'язаних сторін в
достатньому обсязі.
Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх недисконтованих
грошових потоків або виплат станом на 31 грудня 2014 року в тис.грн.:
За
вимогою
Заборгованість з
фіксованою
відсотковою
ставкою
Кредити і позики
основний борг
відсотки
Всього
заборгованість з
фіксованою
відсотковою
ставкою
Безвідсоткова
заборгованість
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість
Всього безвідсоткова
заборгованість

Від 2
до 5
років

МеншеЗ
місяців

3-12
місяців

3 946 550
203 639

695 000
-

4 150 189

695 000

1 384 236

496 545

4 700

1 854

5 562

38 911

1 931 808

1 384 236
1 384 236

496 545
4 646 734

4 700
699 700

1 854
1 854

5 562
5 562

38 911
38 911

1 931 808
6 776 997

-

до 2
м .
років

-

Понад 5
років

-

-

Всього

4 641 550
203 639

4 845189

Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх недисконтованих
грошових потоків або виплат станом на 31 грудня 2013 року в тис.грн.:
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27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи, (продовження)
Ризик ліквідності (продовження)
За
вимогою

Менше
.

МІСЯЦІВ

Заборгованість з
фіксованою
відсотковою
ставкою
Кредити і позики
основний борг
відсотки
Всього
заборгованість з
фіксованою
відсотковою
ставкою
Безвідсоткова
заборгованість
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість
Всього безвідсоткова
заборгованість

312
місяців

1 до
2 років

в ід

г

Від 2 до
5 років

Понад
5 років

Всього

850 455
70 579

850 455
70 579

921 034

921 034

3 297 096

362 994

48 136

3 297 096
3 297 096

362 994
362 994

48 136
969 170

-

5 562

40 765

3 754 553

5 562
5 562

40 765
40 765

3 754 553
4 675 587

Валютний ризик
Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти,
зокрема, долар США, відіграють значну роль у процесі проведення Підприємством господарських
операцій. Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років офіційний курс гривні, встановлений Національним
банком України, складав:

Офіційний курс гривні за одну одиницю
Долари США
Рублі
Євро

31.12.2014
15,7686
0,3030
19,2329

31.12.2013
7,993
0,2450
11,0415

На дату складання цієї фінансової звітності офіційний курс гривні за один долар США становив
15,7686 гривні.
Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Компанія підпадала під вплив операційного валютного
ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних
змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Компанії,
деноміновані в іноземних валютах.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років, в тис. грн.:

Долари США
Рублі
Євро

31.12.2014
(5 538 730)
(7 918)
7 942

31.12.2013
(976 469)
(9 479)
(12 600)

Компанія не здійснювала операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною валютою.
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27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи, (продовження)
Ризик ліквідності (продовження)
Умови економічного спаду в Україні та вплив даної ситуації на курс гривні до іноземних валют, а
також значна негативна величина чистої фінансової позиції свідчать про можливі ускладнення при
погашенні валютних зобов'язань. Особливо даний ризик стосується кредиту отриманого від пов'язаної
сторони, строк погашення якого спливає в січні 2015 року. На кінець звітного періоду Компанія не має
укладених угод для пом’якшення впливу валютного ризику. З метою мінімізації можливих втрат
Компанія планує отримати довгострокову зворотну фінансову допомогу в національній валюті від
пов'язаної сторони для погашення позики в іноземній валюті.

Аналіз чутливості
Нижче наведена таблиця демонструє чутливість прибутку Компанії до оподаткування до допустимо
ймовірної зміни курсу обміну валют, при умові, що всі інші змінні залишаються незмінними (завдяки
зміні справедливої вартості монетарних активів та зобов'язань).
31.12.2014
Ефект на
Зміни в
прибуток до
обмінному курсі,
оподаткування,
%
тис.грн.
Дол. США/Гривні
Рублі/Гривні
Євро/Гривні

28,9%
(28,9)%
39,93%
(39,93)%
28,9%
(28,9)%

(1 600 693)
1 600 693
(3 162)
3 162
2 295
(2 295)

31.12.2013
Зміни в
обмінному
курсі, %

Ефект на
прибуток до
оподаткування,
тис.грн.

30,00%
13,00%
30,00 %
-

(292 941)
(1 232)
(3 780)
-

Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31 грудня 2014 та 2013 років приблизно
дорівнює їх балансовій вартості.
При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує низьку оцінку
методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для
визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові
котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. Для
всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових потоків.
Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива
вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик
(резерв сумнівних боргів).
Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:

вартості

фінансових

• Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких
коригувань);
• Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість,
спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і
• Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на
справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені
вихідні дані).
У Компанії немає фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю.
Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також
переходів до / з Рівня 3.
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27. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи, (продовження)
Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження)
Нижче наведена таблиця представляє фінансові інструменти, балансова вартість яких відрізняється
від справедливої вартості:
31.12.2014
Балансова
Справедлива
вартість
вартість
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Всього довгострокової дебіторської
заборгованості
Довгострокова кредиторська
заборгованість
Всього довгострокової кредиторської
заборгованості

31.12.2013
Справедлива
Балансова
вартість
вартість

1 527

428

1 328

1 802

1 527

428

1 328

1 802

10 960

7 452

9 490

11 450

10 960

7 452

9 490

11 450

Ставки дисконтування для оцінки фінансових інструментів були наступними:

Фінансові інструменти
Довгострокова дебіторська
заборгованість:
зі строком погашення у 2037 році
Довгострокова кредиторська
заборгованість:
зі строком погашення у 2037 році
зі строком погашення з 2016 по 2035 роки
зі строком погашення у 2028 році

Валюта, в якій
фінансові
інструменти
деноміновані

31.12.2014

31.12.2013

Гривня

21,76%

13,50%

Гривня
Гривня
Гривня

21,76%
21,64%

13,50%
13,00%
13,00%

20 , 68 %

Ризик управління капіталом
Метою управління капіталом Компанії є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність
Компанії в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим
сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та
стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на
забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.
Компанія
проводить
аналіз
капіталу застосовуючи
коефіцієнт
платоспроможності,
який
розраховується як сума чистих зобов’язань поділена на загальну суму капіталу та чистих зобов’язань.
До чистих зобов’язань Компанії включаються торгова та інша кредиторська заборгованість за
вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів.
Керівництво Підприємства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати
політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і
стратегії розвитку.

Довгострокові зобов'язання
Кредити до сплати
Мінус: гроші та короткострокові депозити
Чисті зобов’язання
Капітал
Капітал + зобов’язання
Відношення боргу до загальних пасивів

31.12.2014
10 959
4 827 966
(52 826)
4 786 099

31.12.2013
9 490
907 930
(75 991)
841 429

(4 297 531)
488 568
від’ємне

(1 567 099)
(725 670)
від’ємне
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28. Потенційні зобов'язання та операційні ризики
Середовище діяльності та ризики притаманні Україні
Економіка України знаходиться в затяжному спаді. Безліч потрясінь в економіці очевидні. Вони
включають девальвацію національної валюти, високий рівень інфляції, різке погіршення в споживчій і
інвестиційних секторах, що спровоковано нестабільністю на Сході України. Конфлікт може
продовжитися або посилитися, що буде затримувати відновлення економіки і завдавати збитків
цивільній і промисловій інфраструктурі.
У 2014 році за даними Світового Банку падіння ВВП в Україні склало 8.2 %. Рецесія заглибиться в 2015
році і за прогнозами Світового Банку складе 2.3% ВВП при дефіциті платіжного балансу в 2.7 % ВВП.
Тривала невизначеність у політичній та економічній ситуації в Україні призвела до помітного
скорочення ділової активності та серйозного виснаження валютних резервів країни. Рейтингове
агентство «Standart £t Poors» знизило кредитний рейтинг України до переддефолтного стану,
присвоївши йому негативний прогноз і зараз вона входить в десятку найбільш проблемних економік
планети.
Українська економіка уразлива до негативних змін на ринку та економічного спаду будь-де у світі.
Спад в український економіці та глобальна фінансова криза призвели до значної нестабільності на
ринку капіталів, значного спаду ліквідності банків, більш жорстких умов банківського кредитування
та значного коливання національної валюти відносно основних валют. У той час ж Український Уряд
впроваджує різноманітні програми по стабілізації з метою забезпечення ліквідності та підтримки
боргового рефінансування Українських банків, існує невизначеність щодо доступу Компанії та її
контрагентів до фінансування та його вартості. Ці фактори можуть мати вплив на фінансовий стан,
результати операційної діяльності та перспективи бізнесу Компанії.
Зобов’язання за операційною орендою - Компанія у якості орендаря
Компанія уклала угоди оренди приміщень. Строк договору оренди становить один рік з можливістю
поновлення.
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає в якості відповідача за окремими
судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по
зобов’язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого
негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.
Податкові та регулятивні ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності,
включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та
нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору
місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних: органів. Нерідко
точки зору різних органів на певні питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство
дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені
або нараховані у фінансовій звітності. Підприємство визначило потенційні податкові зобов’язання, які
можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з існуванням згаданих вище відмінностей у
інтерпретаціях вимог законодавства. Керівництво вважає, що такі потенційні зобов’язання не
підлягають
нарахуванню
у фінансовій
звітності.
Такі
потенційні
зобов’язання можуть
матеріалізуватись, у такому випадку від Підприємства може вимагатися сплата додаткових сум
податків та інших зборів.
Станом на 31 грудня 2014 року Компанія має умовні та потенційні зобов’язання по можливим
податковим ризикам у сумі 211 012 тис.грн, (станом на 31 грудня 2013 року - 67 081 тис.грн.), по
можливим неподатковим ризикам 1 376 тис.грн.( станом на 31 грудня 2013 року - 296 тис.грн.)
Договірні зобов'язання
Компанія планує витратити на закупівлю виробничого обладнання та виконання будівельних робіт у
2015 році приблизно 43 684 тис. грн.
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28. Потенційні зобов’язання та операційні ризики (продовження)
Соціальні зобов'язання
Компанія бере участь у ряді соціальних програм, спрямованих на підтримку освіти, охорони здоров’я
та соціальної інфраструктури міст, де розташовані активи Компанії. У 2015 році Компанія планує
витратити 24 828 тис.грн. на дані програми.
Захист навколишнього середовища
У процесі ведення господарської діяльності до Компанії можуть бути пред’явлені позови і претензії,
пов'язані з забрудненням навколишнього середовища. Визначення розміру можливих претензій
передбачає оцінку багатьох факторів, включаючи зміни в законодавстві, удосконалення технологій з
охорони навколишнього середовища, якість доступної інформації по окремим виробничим ділянкам,
оцінку ступеня вивченості, попередню оцінку ступеня забруднення і період часу, необхідний для
усунення забруднення або для погашення виниклої заборгованості. Керівництво впевнене, що ризик
того, що остаточні рішення по даних позовах значно вплинуть на фінансове становище Компанії, є
незначним.
У 2015 році Компанія зобов'язалася витратити близько 60 616 тис.грн. на програми з охорони
навколишнього середовища.
29. Події після звітної дати
Компанія 20 січня 2015 року уклала договір безпроцентної зворотної фінансової допомоги з ПАТ
«ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» на суму 4,5 млрд. грн.
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