
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Єнакієвський металургійний завод" 

Територія м.Єнакіево 

Організаційно-правова форма господарювання Приватна 

Вид економічної діяльності Металургія 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

заКВЕД 

Середня кількість працівників1 6796 

2016 

Адреса, телефон Пр-т Ілліча, буд. 54, корп. блок 4, Іллічівський р-н, м.Маріуполь, Донецька область, 87504 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "У" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2015 р. 

Форма N 1-к КодзаДКУД 

КОДИ 
01 

00191193 
1412336600 

230 
24.10 

1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 8 273 16 510 
первісна вартість 1001 22 664 36 039 
накопичена амортизація 1002 14 391 19 529 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 256 109 1 231 762 
Основні засоби 1010 4 053 581 3 891 366 

первісна вартість 1011 4 312 803 4 505 376 
знос 1012 259 222 614 010 

Інвестиційна нерухомість 1015 
Довгострокові біологічні активи 1020 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 

інші фінансові інвестиції 1035 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 
Відстрочені податкові активи 1045 423 846 575 401 
Інші необоротні активи 1090 
Усього за розділом І 1095 5 741 809 5 715 039 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 1 458 820 1 121 716 
Виробничі запаси 1101 620 679 595 928 
Незавершене виробництво 1102 295 604 309 871 
Готова продукція 1103 542 537 215 917 
Товари 1104 
Поточні біологічні активи 1110 
Векселі одержані 1120 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13 332 083 14 097 159 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 
519 059 54 927 

з бюджетом 1135 362 482 717 515 
у тому числі з податку на прибуток 1136 18 976 18 969 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 73561 73 561 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 804 157 343 
Поточні фінансові інвестиції 1160 16 339 16 339 
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 808 31197 
Готівка 1166 19 13 
Рахунки в банках 1167 9 789 31 184 
Витрати майбутніх періодів 1170 49 445 62 544 
Інші оборотні активи 1190 
Усього за розділом II 1195 15 826 401 16 332 301 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 
Баланс 1300 21 568 2V0 22 047 340 



Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 160 898 160 898 
Капітал у дооцінках 1405 1 457 039 1 280 594 
Додатковий капітал 1410 
Еміссійний дохід 1411 
Резервний капітал 1415 40 224 40 224 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (925 391) (1 330 175) 
Неоплачений капітал 1425 
Вилучений капітал 1430 (1 107) 
Усього за розділом І 1495 731 663 151 541 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -

Пенсійні зобов'язання 1505 409 892 420 912 
Довгострокові кредити банків 1510 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 4 648 483 2 093 542 
Довгострокові забезпечення 1520 
Цільове фінансування 1525 
Усього за розділом П 1595 5 058 375 2 514 454 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 
Векселі видані 1605 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 
товари, роботи, послуги 1615 14 695 351 15 380 521 
розрахунками з бюджетом 1620 13 329 15 910 
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 
розрахунками зі страхування 1625 14 850 10 491 
розрахунками з оплати праці 1630 20 348 26 677 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1 003 443 3 647 781 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 
Поточні забезпечення 1660 28 447 37 400 
Доходи майбутніх періодів 1665 
Інші поточні зобов'язання 1690 2 404 262 565 
Усього за розділом III 1695 15 778 172 19 381 345 

- IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу! та групами вибуття 

1700 

Баланс , \ 1900 21 568 210 22 047 340 

Керівник 

Головний бухгалтер 

О.Л.Подкоритов 

М.О.Білецький 



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ за ЄДРПОУ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" " 
(найменування) 

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

Форма N2 КодзаДКУД 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 608 798 10 876 764 
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -

премії, передані у перестрахування 2012 - -

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 13 766 121 ) ( 10 996 875 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -

Валовий: 
прибуток 2090 
збиток 2095 ( 157 323 ) ( 120 111 ) 

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

2105 - -

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

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 2 891 544 2 304 351 
у тому числі: 
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 - -

Адміністративні витрата 2130 ( 179 681 ) ( 138 976 ) 
Витрати на збут 2150 ( 770 376 ) ( 393 990 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 2 710 352 ) ( 1 903 330 ) 

у тому числі: 
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 
збиток 2195 ( 926 188 ) ( 252 056 ) 

Доход від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 1 067 331 1 367 329 
Інші доходи 2240 60 325 149 026 

у тому числі: 
дохід від благодійної допомоги 

2241 " -

Фінансові витрата 2250 ( 841 209 ) ( 1971818 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( " ) ( " ) 
Інші витрата 2270 ( 48 022 ) ( 258 681 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -

КОДИ 
2016 І 01 І 01 

00191193 

1801003 



Продовження додатка 2 
Фінансовий результат до оподаткування; 
прибуток 2290 
збиток 2295 ( 687 763 ) ( 966 200 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 143 217 575 592 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 
збиток 2355 ( 544 546 ) ( 390 608 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних акгавів 2400 (51 847) 899 856 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 5 524 (8 379) 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (46 323) 891 477 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 (8 338) (4 522) 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (37 985) 895 999 
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 (582 531) 505 391 

ПІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІИНИХ ВИ ТРАТ 
За аналогічний 

Назва статті Код За звітний період 
рядка період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 11 817335 10 169 827 
Витрати на оплату праці 2505 594 086 480 359 
Відрахування на соціальні заходи 2510 163 714 171 789 
Амортизація 2515 443 901 322 110 
Інші операційні витрати 2520 4 010 866 2 557 884 
Разом 2550 17 029 902 13 701 969 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР1 ЕЇБУТКС ШОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 10550688 10524047 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій Г 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1 2610 (51,61237) (37,11576) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на \ \ 
одну просту акцію _ м 2615 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник 

Головний бухгалтер 

Подкоритов Олександр Леонідович 

Білецький Микола Олександрович 



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ за ЄДРПОУ 

ЗАВОД" 
(найменування) 

КОДИ 
2016 01 01 

00191193 

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 . 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 17 364 187 16 059 092 
Повернення податків і зборів 3005 140 048 565 515 
у тому числі податку на додану вартість 3006 140 028 565 507 
Цільового фінансування ЗОЮ - -

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 869 949 1 876 386 
Надходження від повернення авансів 3020 859 052 186 449 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 126 257 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 74 360 
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 

3045 -

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 -
Інші надходження 3095 2 024 61 687 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 19 492 815 ) ( 13 944 256 ) 
Праці 3105 ( 458 947 ) ( 386 374 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 184 617 ) ( 192 573 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 139 379 ) ( 119 632 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 39 ) ( 6 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( - ) V ~ ) 

Втрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 139 340 ) ( 119 626 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 389 174 ) ( 3 415 457 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 109171 ) ( 56 013 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( " ) ( _ ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 

( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 3 480 ) ( 40 ) 
Інші витрачання 3190 ( 223 079 ) ( 59 800 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 234 798 575 601 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 
необоротних активів 3205 75 109 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 
дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -

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



Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( " ) ( - 1 
необоротних активів 3260 ( 236 714 ) ( 731 965 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 

( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( - ) ( - ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -236 639 -731 856 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 2 409 
Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 _ _ 
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( " ) 
Погашення позик 3350 - 3 
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( " ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( " ) ( " ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 ( - ) ( - ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 

( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 

( ) ( ) 
Інші платежі 3390 ( - ) ( - ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2 409 -3 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 568 -156 258 
Залишок коштів на початок року \ 3405 9 808 116 026 
Вплив зміни валютних курсів на залишок копЦв 3410 20 821 50 040 
Залишок коштів на кінець року \ \ 3415 31 197 9 808 

Керівник 

Головний бухгалтер 4 

Подкоритов Олександр Леонідович 

Білецький Микола Олександрович 



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

Дата (рік, місяць, число) 

• за ЄДРПОУ 

2016 
КОДИ 

~оГ 01 

00191193 

(найменування) 
Звіт про власний капітал 

за Рік 2015 р. 
Форма №4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 

Код 
ряд-
ка 

Зареє-
строва-

ний 
(пайовий) 
капітал 

Капітал 
у дооцін 

- ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий 
збиток) 

Нео-
пла-

чений 
капітал 

Вилу-
чений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок 
року 4000 160 898 1 457 039 - 40 224 (925 391) - (1 107) 731663 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 4005 
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований зали-
шок на початок року 4095 160 898 1 457 039 - 40 224 (925 391) - (1 107) 731 663 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (544 546) (544 546) 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110 (37 986) (37 986) 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205 
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215 
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго-
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп-
лених акцій (часток) 4265 - 1 303 - - - - 1 107 2 410 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 4280 - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - (139 762) - - 139 762 - - -

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291 
Разом змін у капіталі 4295 - (17£ 445) - - (404 784) - 1 107 (580 122) 

Залишок на кінець 
року 4300 160 898 

\ 
1 289 594 

й 
- 40 224 (1 330 175) - - 151 541 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Подкоритов Олександр Леонідович 

Білецький Микола Олександрович 
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1 Загальна інформація і діяльність 2 
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3 Основні положення облікової політики З 
4 Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики 9 
5 Запровадження нових або переглянутих стандартів та інтерпретацій 11 
6 Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами 11 
7 Основні засоби та незавершене будівництво 14 
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9 Витрати майбутніх періодів 16 
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13. Кредиторська заборгованість по основній діяльносте і іншої кредиторської заборгованості 19 
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15 Дохід від реалізації металопродукції по ринках 21 
16. Витрати від операційної та .іншої діяльності........ 21 
17. Прибутки від операційної та іншої діяльності 22 
18 Фінансові прибутки 22 
19 Фінансові витрати 22 
20. Податок на прибуток 23 
22 Справедлива вартість фінансовихінструментів 25 
23 Подання фінансових інструментів по категоріях оцінки 25 
24. Припущення безперервної діяльності компанії. 25 
25. Управління фінансовими ризиками 25 
26. Управління капіталом 26 
27. Події після дати балансу Ошибка! Закладка не определена. 
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1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Єнакієвський металургійний завод було створено в 1897 році. У 1993 році, в рамках програми 
приватизації в Україні, державне підприємство "Єнакієвський державний металургійний завод" 
було перетворено у відкрите акціонерне товариство. Найменування Відкритого акціонерного 
товариства «Єнакієвський металургійний завод» викладене відповідно до вимог та положень 
Закону України «Про акціонерні товариства» як Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський 
металургійний завод» (далі - Компанія). Зміна найменування юридичної особи зареєстрована 
31.03.2011. У 2011 році створено Макіївську філію ПАТ «ЄМЗ» на базі орендованого майна ЗАТ 
«Макіївський металургійний завод». Відомості про створення філіалу внесені в Єдиний 
державний реєстр 31.03.2011. ПАТ «ЄМЗ» входить до групи «Метінвест». 
Основною діяльністю Компанії є виробництво напівфабрикатів та готової металопродукції і 
реалізації ії на внутрішньому ринку і за кордоном. 
Юридична адреса Компанії: Пр-т Ілліча, буд. 54, корп. блок 4, Іллічівський р-н, м.Маріуполь, 
Донецька область, 87504 

2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ 
У листопаді 2013 український уряд відмовився від підписання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом, що призвело до протестів і політичним хвилювань. У січні-березні 2014 
відбулася ескалація протистояння, в результаті чого президент і уряд були відправлені у 
відставку. Парламент ініціював деякі політичні реформи, призначив перехідний уряд і зробив 
ряд антикризових заходів. У травні 2014 був обраний новий президент, у червні підписано Угоду 
про асоціацію з Європейським Союзом. Політичні та соціальні хвилювання погіршили поточна 
економічна криза, а також призвели до регіональної напруженості. З серпня по кінець звітного 
періоду 2014 року активи Компанії знаходились в зоні військових дій. 

Фінансові результати значною мірою залежать від світових чинників, які впливають на ціни на 
продукцію машинобудування, сировину та енергоносії, а також від фіскальної та економічної 
політики, яка реалізується урядом України. 

Компанія як і будь-яке підприємство металургії, піддалася негативному впливу спаду у світовій 
економіці, що характеризується різким падінням цін і попиту на продукцію. 

Майбутня стабільність економіки значною мірою залежить від успіху реформ та від 
ефективності прийнятих економічних, фінансових і монетарних заходів, а також від здатності 
уряду забезпечити нові та існуючі боргові зобов'язання. 

Фінансові результати Компанії в значній мірі залежать від світових цін і попиту на сталь, 
металургійну продукцію та залізну руду і вугілля. Ціни на металопродукцію знаходяться під 
впливом численних факторів, включаючи економічну ситуацію у світі, попит, світовий обсяг 
виробництва, ступінь використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютні 
курси і модернізацію процесу виробництва сталі. В останні роки ціни на металопродукцію 
відрізнялися істотною нестабільністю. 

ПАТ «ЄМЗ» це один з трьох металургійних комбінатів МетІнвесту в Україні. Крім того, 
Компанія отримує більшість залізної руди і вугілля від дочірніх компаній МетІнвесту і також 
реалізує більшість своєї продукції дочірнім компаніям МетІнвесту. Більш того, Метінвест 
виконує функцію централізованого казначейства. 

Метінвест раціонально підходить до своїх бізнес і операційних процесів і приймає всі належні 
заходи для забезпечення стабільної діяльності Компанії. 
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З Основні ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Основа підготовки. 
Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) за всі представлені періоди, використовуючи балансову вартість активів і 
зобов'язань. При підготовці цієї фінансової звітності використовувалися положення облікової 
політики, відповідні облікової політики, яка використовувалася при підготовці фінансової 
звітності згідно з МСФЗ. 

Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною вартістю, за винятком 
основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю. Основні положення облікової 
політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Ці положення 
облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, 
якщо не зазначено інше. 

Фінансова звітність Компанії представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми в 
Примітках приведені з округленням до тисячи гривен. 

Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики. Підготовка 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосовувало власний 
розсуд, оцінки і допущення, які впливають на застосування облікової політики і вказану в звіті 
величину активів і зобов'язань, прибутків і витрат. Оцінки і пов'язані з ними допущення 
засновані на минулому досвіді і інших чинниках, які при існуючих обставинах є 
обгрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову 
вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Не дивлячись на те, що ці оцінки 
грунтуються на усій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні 
результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі, 
області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки 
мають велике значення для фінансової звітності по МСФЗ, описані в Примітці 4 

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності оцінюються з 
використанням валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює 
(функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені в національній 
валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності 
Компанії. Операції в іноземній валюті враховуються за обмінним курсом Національного банку 
України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті 
розрахунку по операціях в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові результати на 
підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривни по офіційному 
курсу обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. 
Прибуток і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і 
зобов'язань, показуються у складі курсових різниць в звіті про фінансові результати. 

На 31 грудня 2015 року, основний курс обміну, що використався для перерахунку сум в 
іноземній валюті, склав 24,000667 гривен за долар США (31 грудня 2014 року - 15,7685560 
гривен за долар США). 

Нині українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами України. 

Основні засоби. Основні засоби враховуються використовуючи модель переоцінки. Справедлива 
вартість визначається за підсумками оцінки, проведеної незалежними оцінювачами. Регулярність 
переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші 
надходження основних засобів враховуються за первісною вартістю. Первинна вартість включає 
витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними 
силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну частину 
виробничих накладних витрат. За станом на 31 грудня 2015 року і 31 грудня 2014 року основні 
засоби враховувалися за переоціненою вартістю, мінус накопичена амортизація і знецінення. 
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Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки відбивається в звіті 
про сукупний дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкту основних 
засобів накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається з валової балансової вартості 
активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості. 
Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості 
того ж активу, признається в звіті про сукупний дохід і зменшує раніше визнаний резерв 
переоцінки в складі капітала. Усі інші випадки зменшення балансової вартості відбиваються в звіті 
про фінансові результати. Резерв переоцінки, відбитий у складі капіталу, відноситься 
безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, 
тобто коли актив реалізується або списується або коли Компанія продовжує його використовувати. 
У останньому випадку сума реалізованої переоцінки є різницею між амортизацією на основі 
переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його первинної вартості. 

Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти, 
вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо. 

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, капіталізується, а 
балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються 
тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від 
основного засобу. Усі інші витрати признаються в звіті про фінансові результати у складі витрат 
в тому періоді, в якому вони понесені. 

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли 
подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і збитки 
від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості 
цих активів і признаються в звіті про фінансові результати. 

Амортизація основних засобів враховується в звіті про фінансові результати, використовуючи 
лінійний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцінену вартість окремих активів до 
ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації, що залишився. Амортизація 
нараховується з моменту введення активів в експлуатацію.. Очікувані залишкові терміни 
експлуатації наступні: 

Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б нині 
від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту 
основних засобів були такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія 
має намір використовувати основний засіб до кінця періоду його фізичного існування, 
ліквідаційна вартість такого основного засобу прирівнюється до нуля. 

Компанія капіталізує витрати по позикових засобах, які безпосередньо відносяться до 
придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього 
активу. 

Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби і вартість основних засобів, 
будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх 
введення в експлуатацію. 

Знецінення нефінансових активів. 

Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення у разі яких-
небудь подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування балансової вартості 
може стати неможливим. Збиток від знецінення признається в сумі, на яку балансова вартість 
активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у 
складі капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням 
витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вище. Для оцінки 
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можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо 
розрізняні грошові потоки (на рівні одиниць, що генерують грошові кошти). Нефінансові активи, 
окрім гудвіла, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату аналізуються на предмет 
можливого сторнування знецінення. 

Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи за такими 
категоріями оцінки: кредити та дебіторська заборгованість. Керівництво визначає категорію 
фінансових активів при їх первісному визнанні. 

Кредити та дебіторська заборгованість включають кредити, дебіторську заборгованість, які 
виникають, коли Компанія надає товари або кошти безпосередньо дебітору, крім дебіторської 
заборгованості, яка створюється з наміром продажу одразу або протягом короткого проміжку 
часу. Вони відображаються в складі оборотних активів, крім тих, у яких строк погашення 
перевищує 12 місяців після звітної дати. Такі активи відносяться до категорії необоротних 
активів. В балансі кредити і дебіторська заборгованість відносяться до категорії дебіторської 
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості. 
Первинне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання спочатку 
враховуються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу 
вартість при початковому визнанні якнайкраще підтверджує ціна операції, за винятком операцій 
з пов'язаними сторонами, які проводяться за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або 
збиток при початковому визнанні враховується тільки тоді, коли є різниця між справедливою 
вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж 
інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова 
інформація. 

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові 
зобов'язання, дебіторська заборгованість, кредити Компанії оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фінансові активи - за 
вирахуванням збитків, що зазнали, від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні 
витрати на проведення операції, включаються в балансову вартість відповідного інструменту і 
амортизуються з використанням ефективної процентної ставки Інструменту. 

Знецінення фінансових активів. За наявності у Компанії об'єктивного доказу знецінення 
фінансового активу, і у разі, якщо його балансова* вартість (розрахована по методу амортизованої 
вартості) перевищує відшкодовувану вартість, вважається, що фінансовий актив знецінився. 
Відшкодована вартість фінансового активу дорівнює величині майбутніх грошових потоків, 
дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Балансова вартість зменшується до 
величини відшкодованої вартості шляхом створення резерву по відповідних статтях фінансових 
активів. Сума збитку від знецінення фінансових активів включається у відповідний рядок звіту 
про фінансові результати за звітний період. 

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів, 
коли (і) активи погашені або права на грошові потоки від них витекли іншим чином, (іі) коли 
Компанія передала, в основному, усі риски і вигоди володіння або (ііі) коли Компанія не 
передавала і не зберігала, в основному, усі риски і вигоди володіння, але не зберегла контроль. 
Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості цілком продати актив 
незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж. 

Запаси. Товарно- матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю 
реалізації, поклад від того, яка з них нижче. Вартість запасів визначається по середньозваженому 
методу. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, 
прямі витрати на оплату праці, інші прямі, витрати і відповідні виробничі накладні витрати, 
розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат по позикових 
засобах. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході нормального ведення 
бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом і відповідних 
витрат на збут. 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. 
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку 
враховуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з 
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використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецінення. 
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне 
свідоцтво того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до 
первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній 
діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника, вірогідність його 
банкрутства або фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення платежу. Сума 
резерву є різницею між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю майбутніх грошових 
потоків, дисконтованих по первинній ефективній, процентній ставці. Балансова вартість активу 
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку признається в звіті про фінансові 
результати у складі інших операційних витрат. Коли дебіторська заборгованість по основній 
діяльності стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську 
заборгованість по основній діяльності. Повернення раніше списаних сум кредитується за 
рахунок загальних витрат в звіті про фінансові результати. 

Передплати. Передоплати враховуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на 
знецінення Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься 
передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний 
збиток від знецінення признається в звіті про фінансові результати. 

Векселі Розрахунок по деяких продажах і закупівлях виробляється за допомогою векселів, які є 
договірними борговими інструментами. 

Продажі та закупівлі, розрахунок за якими планується виробити векселями, обліковуються за 
розрахованою керівництвом справедливою вартістю, яка буде отримана або передана при 
негрошових розрахунках. 
Справедлива вартість визначається на підставі наявних ринкових даних. 

Гротові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі, 
грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові високоліквідні 
інвестиції з первинним терміном розміщення до трьох місяців. Всі грошові кошти обліковуються 
за номінальною вартістю. 

Витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів враховуються за первісною вартістю 
мінус наступна амортизація і знецінення. Витрати майбутніх періодів відбиваються в звіті про 
фінансові результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних 
елементів у виробничому процесі. 

Акціонерний капітал. Сума простих акцій Компанії класифікується як капітал. Витрати, 
безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми 
надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої 
винагороди над номінальною вартістю випущених акцій враховується як емісійний дохід. 

Дивіденди. Дивіденди признаються як зобов'язання і віднімаються з капіталу на звітну дату, 
тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в 
примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані 
або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо 
зобов'язання по виплаті дивідендів погашається більш ніж через один рік після звітної дати, воно 
включається до складу довгострокових зобов'язань і оцінюється за приведеною вартістю 
майбутніх грошових потоків, які буде потрібно для погашення зобов'язання з використанням 
процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей в 
часі і риски, властиві зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша 
зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі. 

Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість. 
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість 
признається і спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів. 
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Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість 
розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій і дисконту при 
розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну погашення надалі враховуються за 
справедливою вартістю 

Аванси отримані. Аванси визнаються за первісно отриманими сумами. 

Резерви по зобов'язаннях і платежах. Резерви по зобов'язаннях і платежах є нефінансовими 
зобов'язаннями і признаються у випадках, коли Компанія має юридичні або передбачувані 
зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб 
розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суми можна розрахувати з достатньою мірою точності. Коли 
існують декілька схожих зобов'язань, вірогідність того, що буде потрібно відтік грошових 
коштів для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. Резерв признається, 
навіть коли вірогідність відтоку грошей відносно якої-небудь позиції, включеної в один і той же 
клас зобов'язань, невелика. 

Коли Компанія чекає, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору 
страхування, сума відшкодування признається як окремий актив, причому тільки у випадках, 
коли відшкодування практично гарантоване. 

Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, буде потрібно для 
погашення зобов'язання 'з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває 
поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі І ризики, властиві зобов'язанню. Збільшення 
резерву з часом признається як процентна витрата. 

Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не признається у фінансовій звітності. 
Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує вірогідність отримання 
економічних вигод від його використання. 

Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує 
вірогідність відтоку ресурсів, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму можна 
розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у 
фінансовій звітності, крім випадків, коли вірогідність відтоку ресурсів, які передбачають 
економічні вигоди, є незначною. 

Винагороди працівникам. План зі встановленими внесками. Компанія платить на користь 
своїх працівників передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсійного фонду України. 
Внесок розраховуються як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відносяться на 
витрати по мірі їх понесення. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати 
включені пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, і інші пенсійні виплати. 

Винагороди працівникам. План з встановленими виплатами. Компанія бере участь в 
державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід 
на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для 
здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах единоразові виплати при виході на 
пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими 
виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус коригування 
на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання по 
встановлених виплатах розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу 
прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі 
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 
відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок по високо ліквідним 
корпоративним облігаціям, деномінованими в тій же валюті, в якій здійснюються виплати, а 
термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього зобов'язання. Актуарні прибуток і 
збитки, що виникають в результаті минулих коригувань і змін в актуарних припущеннях, 
відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього терміну трудової 
діяльності працівників, що залишився, якщо вказані прибуток І збитки перевищують більше з 
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10% від вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань за планом зі встановленими 
виплатами 

Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток включають поточний податок і 
відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується 
відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань відносно 
перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між 
податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 
Відповідно до вилучення при початковому визнанні, відстрочені податки не визнаються 
відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання у разі операції, 
що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первинному обліку не впливає ні на 
фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються по ставках 
оподаткування, які введені в дію або мають бути введені в дію на звітну дату і які, як очікується, 
застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або використаний 
перенесений податковий збиток. 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання згортаються усередині Компанії. Відстрочені 
податкові активи, що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів 
податкові збитки признаються тільки в тій мірі, в якій існує вірогідність отримання прибутку 
оподаткування, відносного якій можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при 
постачаннях товарів або послуг на території України, включаючи постачання без чітко певної 
суми винагороди, і імпорті товарів в Україну (окрім випадків, чітко передбачених 
законодавством відносно постачань, звільнених від оподаткування ПДВ); 0% застосовується при 
експорті товарів і відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажі товарів і послуг враховується 
у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження платежу від клієнта, 
залежно від того, що сталося раніїие. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на кредит 
по вхідному ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної по ПДВ, яка видається 
в момент надходження оплати постачальникові або в момент отримання товарів або послуг, 
залежно від того що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ при імпорті 
товарів або послуг виникає в момент сплати податку. 

ПДВ по продажах і закупівлях визнається в балансі згорнуто і показується як актив або 
зобов'язання до розміру, задекларованого ПДВ в деклараціях. У тих випадках, коли під 
знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення 
враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ. 

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або 
коштів, які мають бути отримані, за продані товари і надані послуги в ході звичайної 
господарської діяльності Компанії. Виручка від реалізації показана без ПДВ і знижок. 

Компанія визнає виручку від реалізації у тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з 
достатньою мірою точності, існує вірогідність отримання Компанією майбутніх економічних 
вигод і дотримані конкретні критерії по кожному напряму діяльності Компанії. Сума доходу не 
підлягає достовірній оцінці доти, поки не будуть врегульовані усі умовні зобов'язання, пов'язані 
з реалізацією. Оцінки Компанії грунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням 
категорій покупців, видів операцій і специфіки кожної угоди. 

((а) Реалізація товарів, супутньої та іншої продукції 

Компанія виробляє і реалізує певний асортимент металопродукції великим, середнім і дрібним 
покупцям. Супутня і інша продукція реалізується, тим же покупцям. Дохід від продажу товарів, 
супутньої і іншої продукції признається у момент передачі ризиків і вигод від володіння 
товарами. Зазвичай це відбувається при відвантаженні товару. Проте, коли Компанія 
погоджується доставити вантаж до певного місця, дохід признається у момент його передачі 
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покупцеві в обумовленому місці. Компанія використовує стандартні правила ИНКОТЕРМС, такі 
як оплата перевезення до пункту призначення (СРТ), доставка до межі (DAP), франко-перевізник 
(FCA) і франко-борт (FOB), які визначають момент переходу ризиків і вигод. 

Продажі враховуються на основі цін, вказаних в специфікаціях до договорів. Ціна продажу 
вказується окремо для кожної специфікації. 

((б) Процентні прибутки 

Процентні прибутки признаються на пропорційно-тимчасовій основі з використанням методу 
ефективної процентної ставки. Коли дебіторська заборгованість виявляється знеціненою, 
Компанія зменшує балансову вартість до рівня відшкодовуваної вартості, яка є розрахунковими 
майбутніми грошовими потоками, дисконтованими по первинній ефективній процентній ставці 
інструменту. Дисконт надалі буде частями відноситися на процентний дохід. 

((в) Реалізація послуг 

Реалізація послуг признається в обліковому періоді, в якому послуги зроблені, з посиланням на 
міру завершеності певних операцій, яка визначається на підставі фактично наданих послуг, в 
пропорції до загального об'єму послуг, який має бути наданий. 

((г) Комісійні прибутки 

Компанія виступає агентом в операціях з продажу товарів від імені третіх сторін. Комісійний 
дохід, отриманий Компанією за організацію таких операцій, признається у момент переходу 
ризиків і вигод володіння товарами покупцям третіх сторін. Такий дохід відбивається в звітності 
у складі інших прибутків. 

Компанія також проводить операції купівлі-продажу. Оскільки такі операції не пов'язані з 
отриманням Компанією .доходу, вони показуються по чистій сумі як прибуток або збитки у 
складі інших прибутків/(витрат). Дебіторська і кредиторська заборгованість по таких операціях 
представляється розгорнуто. 

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої 
продукції складається з ціни закупівлі, витрат на транспортування, комісій з договорів 
постачання і інших відповідних витрат. 

Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати по позикових засобах, 
збиток від виникнення фінансових інструментів і збитки від курсової різниці. Усі процентні і 
інші витрати, понесені у зв'язку з позиковими засобами, відносяться на витрати з використанням 
методу ефективної процентної ставки. 

4 ІСТОТНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Компанія робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в 
звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і 
грунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, 
яке при існуючих обставинах вважається обгрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво 
також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, 
які найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності, і оцінки, які можуть привести 
до значних коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного 
фінансового року, включають наступні: 

Справедлива вартість основних засобів. На щорічній основі керівництво Компанії проводить 
аналіз відносно того, чи відрізняється суттєво балансова вартість основних засобів від їх 
справедливої вартості на кінець кожного звітного періоду. Аналіз базується на індексах цін, 
розвитку в технологіях, зміни курсів валют від дати останньої переоцінки, прибутковість бізнесу 
й інші фактори. Коли аналіз свідчить про те, що справедлива вартість основних засобів істотно 
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відрізняється від їх балансової вартості, переоцінка проводиться. Справедлива вартість 
визначається на основі амортизованої вартості заміни. 

Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по 
основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. 
При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської 
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх 
зіставлення зі встановленими термінами кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і 
погашення ними заборгованості у минулому. Якби фактично повернені суми були меншими, ніж 
за оцінками керівництва, Компанії довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення. 

Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні 
зобов'язання і інші винагороди працівникам з використанням- методу прогнозованої умовної 
одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва 
інформацію про змінних величинах, які визначають остаточну вартість пенсій до виплати і 
інших винагород працівникам. Оскільки планом управляє держава, Компанія може не мати 
повного доступу до інформації, і, як наслідок, значний вплив на пенсійне зобов'язання можуть 
мати допущення про те, коли і чи скористається співробітник раннім виходом на пенсію, чи 
необхідно буде Компанії фінансувати пенсійні виплати колишньому співробітникові, залежно 
від того, чи продовжував він працювати в шкідливих умовах, вірогідності переходу 
співробітників від зайнятості, що припускає фінансування пенсійних виплат державою, до 
зайнятості, що припускає фінансування пенсійних виплат Компанією. Поточна вартість 
зобов'язань за планом зі встановленими виплатами залежать від ряду чинників, які визначаються 
на підставі актуарних розрахунків з використанням ряду допущень. Основні допущення, 
використовувані при визначенні чистих витрат (прибутків) по пенсійному забезпеченню, 
включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих допущеннях вплинуть на поточну 
вартість зобов'язань. Компанія визначає відповідну ставку дисконтування у кінці кожного року. 
Ця процентна ставка повинна використовуватися для визначення поточної вартості очікуваних 
майбутніх грошових потоків, необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. Інші ключові 
допущення для пенсійних зобов'язань частково грунтуються на поточних ринкових умовах. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство України продовжує 
змінюватися. Суперечливі положення трактуються по-різному. Керівництво вважає, що його 
тлумачення є доречним і обгрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи 
його не оспорять 

Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Компанія проводить операції з 
пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або 
неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає 
активного ринку. Фінансові інструменти спочатку признаються за справедливою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика Компанії передбачає 
віддзеркалення прибутку і збитків від операцій з пов'язаними сторонами, окрім об'єднання 
компаній або інвестицій в інструменти капіталу, в звіті про фінансові результати. Основою для 
таких суджень є ціни для подібних операцій між незв'язаними сторонами і аналіз ефективної 
процентної ставки. 

Визнання відстрочених активів по податку на прибуток. Визнані відстрочені податкові 
активи - це податки на прибуток, які будуть відшкодовані через зниження прибутку 
оподаткування в майбутньому. Відстрочені податкові активи признаються в тій мірі, відносно 
якої існує висока міра вірогідності, що відповідну податкову пільгу вдасться реалізувати. 
Визначення майбутніх прибутків оподаткувань і суми податкових пільг, вірогідних в 
майбутньому, засноване на бізнес-плані, підготовленому керівництвом. Керівництво вважає, що, 
оскільки Компанія є частиною вертикально інтегрованого сегменту по виробництву сталі Групи 
"Метинвест", яка є прибутковою і отримає в майбутньому досить податковому прибутку і 
розподілить її на Компанію, щоб реалізувати відстрочені податкові активи. 

Залишкові терміни корисного використання основних засобів. Керівництво Компанії визначає 
очікувані терміни корисного використання і відповідні ставки амортизації. Ця оцінка базується 
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на технічних вимогах. Керівництво збільшить ставку амортизації у випадках, якщо терміни 
корисного використання менше ніж раніше оцінені терміни. 

Знецінення основних засобів. Компанія зобов'язана проводити аналіз одиниці, що генерує 
грошові кошти, на предмет знецінення. Одним з основних чинників при визначенні одиниці, що 
генерує грошові кошти, являється можливість оцінки окремих грошових потоків для такої 
одиниці. 

5 ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

Наступні нові або переглянуті стандарти стали обов'язковими для компаніі з 1 січня 2015 року: 

» Поправки до МСФЗ (LAS) 19 - «Пенсійні плани з визначеними виплатами; внески 
працівників» Поправки , що роз'яснюють вимоги до того , яким чином внески працівників 
або третіх осіб, пов'язаних з послугами, повинні бути віднесені на період надання послуг . 

Опубліковано низку нових стандартів та тлумачень, які є обов'язковими для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати, і які є доступні для дострокового 
застосування в звітності зарік , який закінчився 31 грудня 2015: 

» MC0O(IFRS) 7 - «Фінансові інструменти: розкриття інформації» . Розкриття додадкової 
інформації і наступні правки , в зв'язку з прийняттям MC<D0(1FRS )9 . Набуває чинності 
Одновременно с принятием MC<DO(IFRS )9 

» МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: Класифікація та оцінка» .Набуває чинності для 
річних періодів, починаючи 1 січня 2018 або після цієї дати. 

• МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» .Набуває чинності для річних 
періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати. 

• МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» .Набуває чинності для періодів, що 
починаються 1 січня 2017 або після цієї дати. 

• МСФЗ (IFRS) 16 «Аренда». Стандарт набуває чинності 1 січня 2019 року. Дострокове 
застосування дозволено , але лише для компаній , які також використовують МСФЗ (IFRS ) 
15 " Виручка за договорами з клієнтами " . 

» МСФЗ (LAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 Роз'яснення прийнятних методів нарахування амортизації 
основних засобів і нематеріальних активів Набуває чинності з периіода, що починається 1 
січня 2016 року 

• Поправки до МСФЗ (LAS) 27 Застосування методу участі в капіталі в окремих 
фінансових звітах » Набувають чинності для періодів , що починаються 1 січня 2016 г. 

6 РОЗРАХУНКИ І ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Для цілей цієї фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати або чинити значний вплив на операційні і фінансові рішення іншої сторони, або 
сторони, що знаходяться під загальним контролем. При аналізі кожного випадку стосунків, які 
можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не 
лише їх юридичній формі. 

Нижче описаний характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія 
здійснювала значні операції або має значні залишки за станом на 31 грудня 2015 року і 31 грудня 
2014 року. 

31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
Група Інші Група Інші 
"Мет- сторони під "Мет сторони під 

інвест" загальним 
контролем 

інвест " загальним 
контролем 

АКТИВИ 
Дебіторська заборгованість 14 046 573 239 769 13 675 421 229 318 
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по основній діяльності і інша 
дебіторська заборгованість, у 
тому числі: 
Дебіторська заборгованість по 

основній діяльності, 
включаючи заборгованість по 
комісійних угодах 14 035 191 239 393 13 107 016 166 305 

Дебіторська заборгованість по 
проданих векселях - - - -

Передоплати постачальникам 11 382 376 568 405 63 013 
Векселі до отримання - -

Грошові кошти і їх 
еквіваленти 31197 9 808 

31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
Група "Мет Інші Група Інші 

інвест" сторони під "Метінвест сторони під 
загальним загальним 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ контролем контролем 

Кредиторська заборгованість по 
основній діяльності і інша 
кредиторська заборгованість 
у тому числі: 20 028 934 1 081194 18 962 222 465 965 

Довгострокова кредиторська 
заборгованість 2 093 355 - 4 648 295 

Кредиторська заборгованість по 
основній діяльності 8 598 627 613 363 9 804 571 465 965 

Кредиторська заборгованість по 
комісійних угодах 5 108 707 60 216 3 520 037 

Аванси отримані 4 226 777 150 000 867 339 
Інша кредиторська заборгованість 1 468 257 615 121 980 

2015 Р- 2014 рік. 
Група Інші Група Інші 

"Метінвест сторони під "Метінвест сторони 
If загальним м Під 

контролем загальним 
контроле 

РЕАЛІЗАЦІЯ м 

Реалізація металопродукцІЇ 10 509 359 - 6 974 643 

За 2015 рік і раніше Компанія також здійснює реалізацію металопродукцІЇ на українському 
ринку асоційованим компаніям СКМ і Метинвеста з подальшим експортом цієї 
продукції виступаючи комісіонером у рамках таких операцій. Ці операції здійснюються з метою 
управління грошовими потоками. Загальна сума таких операцій за 2015 рік склала 2 871 285 
тисяч гривен (2014рік - 3 734 730 тисячи гривен). Реалізація металопродукцІЇ проводиться на 
умовах, вказаних у відповідних договорах. 
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2015 р 2014 р. 
Група Інші Група Інші 

"Метінвест сторони "Метінвест сторони 
и під м під 

загальни загальним 
м контролем 

контрол 
ЗАКУПІВЛІ ем 
Закупівлі, включаючи: 7 609 039 1 036 172 6 206 905 283 417 
Купівля товарів для перепродажу - -

Придбання сировини і інших матеріалів 6 314 951 108 667 5 098 871 283 417 
Транспортні послуги 1 252 329 — 828 818 -

Оренда основних засобів 41 759 — 279 216 -

Купівля електроенергії — 912 173 -

Купівля страхових послуг — 15 332 -

Інші закупівлі -

Інші операції. 
У серпні 2011 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 1 000 
мільйонів доларів СІЛА. Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і 
іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу металопродукції пов'язаним сторонам з 
дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо продажу 
металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків 
і є дійсним до серпня 2016 року. Надходження від продажу перераховуються через 
розрахунковий рахунок кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в 
разі порушення Метінвестом графіка погашення кредиту. 
У лютому 2011 року Метінвест випустив Єврооблігації на суму 750 мільйонів доларів 
СІЛА під гарантію дочірніх компаній Метінвесту ("Гаранти") з терміном погашення у 
2018 році. 12 вересня 2012 ЄМЗ приєднався до гарантій в якості солідарного поручителя 
зобов'язань Метінвесту по цим Єврооблігаціям. 
У травні 2010 року Метінвест уклав договір про випуск Єврооблігадій на суму 500 
мільйонів доларів США під гарантію дочірніх компаній Метінвесту ("Гаранти") з 
терміном погашення в 2015 році. Фактично випущено Єврооблігадій на 500 мільйонів 
доларів США. 12 вересня 2012 ЄМЗ приєднався до гарантій в якості солідарного 
поручителя зобов'язань Метінвесту по цим Єврооблігаціям. 

У 2014 році відбувся частковий перевипуск Єврооблігадій. Облігації на суму 386 
мільйонів доларів США були випущені з новим терміном погашення - в 2017 році. 
Облігації на суму 114 мільйонів доларів США залишилися з терміном погашення в 2015 
році. 
У травні 2012 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 325 
мільйонів доларів США. Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і 
іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу металопродукції пов'язаним сторонам з 
дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо продажу 
металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків 
і є дійсним до травня 2015 року. Надходження від продажу перераховуються через 
розрахунковий рахунок кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в 
разі порушення Метінвестом графіка погашення кредиту. 
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У листопаді 2012 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 300 
мільйонів доларів СІЛА. У травні 2013 року сума кредитного договору була збільшена 
до 560 мільйонів доларів СІЛА. Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання 
ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу металопродукції пов'язаним 
сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо продажу 
металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків 
і є дійсним до листопада 2015 року. Надходження від продажу перераховуються через 
розрахунковий рахунок кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в 
разі порушення Метінвестом графіка погашення кредиту. 

У листопаді 2013 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 300 
мільйонів доларів СІЛА. Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і 
іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу металопродукції пов'язаним сторонам з 
дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо продажу 
металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків 
і є дійсним до листопада 2015 року. Надходження від продажу перераховуються через 
розрахунковий рахунок кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в 
разі порушення Метінвестом графіка погашення кредиту. 

7 Основні ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 

Інформація про рух основних засобів та незавершеного будівництва протягом 
2015 року наведена у наступній таблиці. 

Будівлі і Машини і Інші Незавер- Всього 
споруди виробниче основні шене 

обладнання засоби будівництво 
, аванси 

видані під 
На 1 січня 2015 р. необ.активи 

Первинна вартість 2 328 554 1 936 542 47 707 1 256 109 5 568 912 
Накопичений знос і 

знецінення 65 023 159 741 34 458 259 222 

Чиста балансова 
вартість 2 263 531 1 776 801 13 249 1 256 109 5 309 690 

Рік 2015р. 

Надходження 96 754 221 910 9 960 483 508 812 132 
Переведення з однієї 

категорії в іншу 15 632 1032 (16 618) (328 670) (328 624) 
Переведення з однієї 

категорії в іншу/знос 13 163 935 (14 098) 
Вибуття (178 817) (178 817) 
Дооцінка/(списання) 
Списання (8 144) (127 247) (706) (136 097) 
Списання(знос) (8 144) (126 586) (706) (135 436) 
Амортизація 148 536 335 693 5 995 490 224 
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На 31 грудня 2015р 
Первинна вартість 
Накопичений знос і 

знецінення 

2 432 796 

218 578 

2 032 237 

369 783 

40 343 

25 649 

1 232 130 

368 

5 737 506 

614 378 

На 31 грудня 2015р. 
Чиста балансова 

вартість 2 214 218 1 662 454 14 694 1 231 762 5 123 128 
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8. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ 

31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 

Сировина і витратні матеріали 595 928 620 679 
Готова продукція і незавершене виробництво 525 788 838 141 
Товари 

Всього товарно- матеріальних запасів 1 121 716 1 458 820 

Списання/донарахування резерву під знецінення запасів склало (22 000)тисяч грн. і відбито у 
складі собівартості продукції. 

Рух по нарахуванню резерву за 2015 рок. 

гп, Основна Допоміжна Запасні Нарахування 
напівфабр сировина сировина, частини резерву 
икати і > матеріали і - резерв знецінення 
товари для матеріал іншізапаси запасів 
перепрода и 1 - резерв 
жу - резерв топливно 

енергети 
чні 
запаси -
резерв 

Залишок на кінець 
(120 535) (16 854) (83 841) (1 286) (222 516) 

попереднього періоду (+/ -) 

Нарахування/сторно резерву 
знецінення запасів 

(12 571) 6 173 28 592 (194) 22 000 

Залишок на кінець звітного 
періоду (+/ -) (133 106) (10 681) (55 249) (1 480) 

(200 516) 

9 ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

Витрати майбутніх періодів включають вартість прокатних валів, вогнетривкої цеглини, 
грейферов, роторів ексгаустерів, чаш шлакових і інше обладнання, встановлене у складі 
виробничого устаткування Компанії. Витрати на ці активи амортизуються в звіті про фінансові 
результати упродовж періоду, протягом якого вони використовуються у виробничому процесі. 
Ці активи не відносяться в категорію основних засобів, оскільки термін їх експлуатації не 
перевищує одного року. 
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10 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ІНША ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

31 грудня 
2015 р. 

31 грудня 
2014 р. 

Поточна дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності, 
включаючи заборгованість по комісійних угодах 

Мінус резерв під знецінення дебіторської 
заборгованості по основній діяльності 

Дебіторська заборгованість по проданих векселях 
Векселі до отримання 
Інша дебіторська заборгованість 
Мінус резерв під знецінення іншої дебіторської 

заборгованості 

14 097 723 

(564) 

16 339 
230 904 

13 332 238 

(155) 

16 339 
81 151 

Всього фінансовій дебіторській заборгованості 14 344 402 13 430 573 
ПДВ до відшкодування 
Податок на прибуток 
Інші податки 
Передоплати 
Мінус резерв під знецінення 

692 713 
18969 
5 832 

55 730 
(802) 

335 452 
18 976 

654 
592 312 
(2 542) 

Всього поточній дебіторській заборгованості по 
основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості 15 116 844 14 374 425 

Справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня 2015 року і 
31 грудня 2014 року приблизно дорівнює її балансовій вартості. 

У сумі резерву під знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій 
дебіторській заборгованості сталися наступні зміни: 

31 грудня 31 грудня 
2015 р. 2014 р 

Резерв на знецінення на 1 січня 2697 13 472 
Нарахування резерву під знецінення впродовж року 1 733 420 
Списання впродовж року (3 024) (10 708) 
Сторно невикористаного резерву під знецінення 41 (487) 

Резерв на знецінення на 31 грудня 2015р / 
31 грудня 2014 р. 1365 2 697 

Суми, віднесені на рахунок резерву, як правило, списуються після закінчення трьох років після 
дати визнання такої дебіторської заборгованості. 

Інші статті фінансової дебіторської заборгованості не включають знецінені активи. 

Окремі знецінені статті дебіторської заборгованості - це дебіторська заборгованість клієнтів, що 
несподівано опинилися в складному економічному становищі. Керівництво не чекає 
відшкодування повної суми цій дебіторській заборгованості. 

На 31 грудня 2015 р і 31 грудня 2014 р прострочена, але не знецінена дебіторська заборгованість 
понад 360 днів в основному включала заборгованість з пов'язаними сторонами. 
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11 ГРОШОВІ КОШТИ І ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Грошові кошти станом на 31 грудня 2015 р. представлені грошовими коштами в національній та 
іноземній валюті в касі Компанії та на розрахункових рахунках в сумі 
31 197 тис. грн, утому числі: 
- в національній валюті 24 тис.грн; 
- в іноземній валюті 31 173 тис.грн. 

Структура грошових коштів наведена в таблиці: 
31 грудня 2015р. 31 грудня 2014р. 

Поточні рахунки в банках 31 184 9 789 
Готівка 13 19 
Грошові кошти у путі 
Всього грошових коштів і їх 

еквівалентів 31197 9 808 

За станом на 31 грудня 2015 і 31 грудня 2014, усі залишки на банківських рахунках були не 
прострочені і не знецінені. 

12АКДІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ, НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК 

Статутний капітал-Компанії станом на 31 грудня 2015 року складає 160 898тис.грн (сто 
шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч гривень) поділений на 10 550 688 (десять 
мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук простих акцій за номінальною 
вартістю 15,25грн (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок) кожна. 

Станом на 31 грудня 2015 року сталися зміни у складі капітала у дооцінках: нараховані актуарні 
прибутки у сумі 4 530 тис.грн. 

Структура власного капітала Компанії і його зміни протягом 2015 року наведені в таблиці: 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ На 31 грудня 
2015 

На 31 грудня 
2014 Зміна Коментарі 

Зареєстрований капітал 160 898 160 898 -

Капітал у дооцінках 1 280 594 1 457 039 (176 445) 

За рахунок зміни 
резерва переоцінки 
(182 278); актуарні 
прибутки 4 530; 
перепродаж 
викуплених акцій, 
сплата вартості 1303 

Резервний капітал 40 224 40 224 

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) (1 330 175) (925 391) (404 784) 

За рахунок 
амортизації резерву 
переоцінки 139 762 та 
фін.результату 
(544546) 

Вилучений капітал 
(1 107) 1107 

Перепродаж 
викуплених акцій, 

сплата вартості 1107 
Усього 151 541 731 663 (580 122) 
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13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ діяльносте і іншої КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

31 грудня 2015р. 31 грудня 2014 р. 

Довгострокова кредиторська заборгованість 2 093 542 4 648 483 

Всього довгостроковій фінансовій кредиторській 
заборгованості 2 093 542 4 648 295 

Кредиторська заборгованість по основній 
діяльності 

Кредиторська заборгованість по комісійних угодах 
Кредиторська заборгованість за основні засоби 
Видані векселі 
Інша кредиторська заборгованість 

9 976 461 
5 168 923 

235 137 

262 565 

11 050 730 
3 562 753 

150 466 

2 403 

Всього поточній фінансовій кредиторській 
заборгованості 15 643 086 14 766 540 

Аванси отримані 
Нарахована заробітна плата і податки на заробітну 

плату 
Поточні забезпечення 
Інші податки до сплати 

3 647 781 

42 789 
37400 
10 289 

1 003 443 

30 293 

10 831 

Всього поточній кредиторській заборгованості 
по основній діяльності і іншій кредиторській 
заборгованості 19 381 345 15 811 107 

У грудні 2015 року Компанія погоджувала з пов'язаними сторонами переглянуті умови 
кредиторської заборгованості перед пов'язаними сторонами в сумі 1 973 мільйони гривень, 
термін її погашення, до 31 грудня 2019 року . Ця кредиторська заборгованість була переоцінена 
за справедливою вартістю з використанням умовної процентної ставки у розмірі 20,84% річних, 
внаслідок чого у складі фінансових прибутків був визнаний прибуток в сумі 1 048 мільйони 
гривен. 

Також у грудні 2015 р.була визнана кредиторська заборгованість за рішенням суду в сумі 276 
млн.грн з терміном погашення до 30.06.2016р. Ця кредиторська заборгованість була переоцінена 
за справедливою вартістю з використанням умовної процентної ставки у розмірі 15,51% річних, 
внаслідок чого у складі фінансових прибутків був визнаний прибуток в сумі 19 мільйони 
гривен. 

У грудні 2014 року Компанія погоджувала з пов'язаними сторонами переглянуті умови 
кредиторської заборгованості перед пов'язаними сторонами в сумі 5 мільярдів гривень, термін її 
погашення, до 31 грудня 2016 року. Ця кредиторська заборгованість була переоцінена за 
справедливою вартістю з використанням умовної процентної ставки у розмірі 17,29% річних, 
внаслідок чого у складі фінансових прибутків був визнаний прибуток в сумі 1121 мільйони 
гривен. 
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У грудні 2013 року Компанія погоджувала з пов'язаними сторонами переглянуті умови 
кредиторської заборгованості перед пов'язаними сторонами в сумі 2 261 мільйонів гривен. В 
результаті перегляду умов кредиторської заборгованості терміни її погашення, спочатку 
передбачені договорами, 194 мільйонів гривен були продовжені до 31 грудня 2017 року, 2 067 
мільйонів гривен - до 31 грудня 2020 року. 

За 2015 рік у складі фінансових витрат за договорами, терміни погашення кредиторської 
заборгованності яких були переглянуті та погоджені з пов'язаними сторонами у попередніх 
періодах у грудні 2013 та у грудні 2014 року був визнаний збиток в сумі 781 мільйона гривен. 

Кредиторська заборгованість по комісійних угодах виникає в результаті торговельних операцій 
пов'язаних з експортом товарів Компанії від імені пов'язаних сторін. Грошові кошти, які 
Компанія отримує від цих торговельних операцій, мають бути виплачені пов'язаним сторонам. 

Справедлива вартість фінансової кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їх 
балансовій вартості. 

14. З о б о в ' ЗАННЯ ПО ПЕНСШНОМУЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

Суми, визнані в балансі на 31 грудня 2015 р. були визначені таким чином: 

2015 2014 
Суми, визнані в балансі 420 912 409 892 
Суми, визнані у звіті про фінансові результати 53 775 62 310 

Суми, визнані у звіті про інший сукупний дохід (5 524) 8 379 
Зміни поточної вартості зобов'язань за планом 
із встановленими виплатами 
Зобов'язання на 1 січня 409 892 372 920 
Вартість послуг попереднього періоду (на 
початок звітного періоду) 

( 18 745) 

(Прибутки)/збитки від секвестру 
Вартість послуг поточного періоду 12 766 12 461 
Відсотки на зобов'язання 59 754 49 849 
Актуарний збиток/прибуток (5 524) 8 379 
Виплачені винагороди (37 231) (33 717) 
Вартість послуг минулих періодів 
Зобов'язання на 31 грудня 420 912 409 892 
Суми, визнані у звіті про фінансові результати 
Вартість послуг поточного періоду 12 766 12 461 
Зміни від секвестру в приведеної вартості 
зобов'язань 
Відсотки на зобов'язання 59 754 49 849 
Визнана вартість минулих послуг (18 745) 
Разом 53 775 62 310 
Зміни зобов'язань, визнаних у балансі 
На 1 січня 409 892 372 920 
Виплачені винагороди (37 231) (33717) 
Витрати, визнані у звіті про фінансові результати 53 775 62310 
Переоцінка зобов'язання за визначеною 
виплатою, визнана у складі іншого сукупного 
доходу 

(5 524) 8379 

На 31 грудня 420 912 409 892 

20 



ПА Т «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2015 р. 

Основні актуарні припущення 
Ставка дисконту 16.04% 16.04% 
Збільшення заробітної плати 21,8% 7,00 % 

15 ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ПО РИНКАХ. 

Вся продукція Компанії-це металопродукція у вигляді готових виробів або напівфабрикатів. 
Далі представлена інформація по продажу за видами продукції. 

2015р 2014р 

Квадратна заготівля і прокат : 
- - продаж на внутрішньому ринку 2 700 530 2 939 484 
- - продаж на експорт 7 808 829 4 035 159 

Усього доходу від реалізації 10 509 359 6 974 643 
Значна частина продукції, реалізованої на внутрішньому ринку, надалі експортується Компанією 
по комісійних угодах. 

16. ВИТРАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2015р 2014 р 

Собівартість реалізованоі продукції 
Інші і операційні витрати: 
Витрати на дослід, і розробки 
Сумнівні та безнадійні борги 
Витрати по іншій реалізації 
Курсова різниця пов. з операц.і іншій діял-тью 
Недостачі і втрати від псування мат.цінностей 
Штрафи 
Інші.затрати операц.діяльності 
Витрати від реалізації ін. валюти 
Собівартість від оренди необор. активів 
Резерв знецінення ОС 
Інші витрати по усуненню аварії 
Витрати відшкодовані 
Інші витрати - витрати іншої діяльності 
Собівартість,реалізація, необоротних активів 
Витрати по роялті 

13 766 121 

1 853 
75 544 

1 768 491 
4 420 

676 584 
57 507 

1 184 

162 140 
10072 

579 

10 996 875 

169 
18 112 

1 342 462 
89 

260 062 

1 304 
15 

232 653 
255 551 

51 594 

Всього витрат, чиста сума 2758 374 2 162 011 

Адміністративні витрати 179 681 138 976 

Витрати на збут 770 376 393 990 

Сировина в основному складається із залізняку, коксу і вугілля, а також феросплавів і металевої 
ломи. 
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17. ПРИБУТКИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2015 р 2014 р 

Дохід від реалізації, чиста сума 13 608 798 10 876 764 
Інші і операційні доходи: 
Інша реалізація 68 167 70 847 
Дохід від реалізації ін. валюти 56 401 58 002 
Дохід від оренди необ.активів 4 297 4 239 
Дохід від курсової різниці, пов'яз. з операц.і іншій 

діял-тью 2 452 412 1 836 056 
Дохід від штрафів, пені 4 826 2 059 
Прострочена кредиторська заборгованість 3 783 12 
Дохід від безопл.придб.активів 359 722 
Дохід від інвентаризації 156 743 48 846 
Інші 3 726 166 061 
Дохід від ліквідації, реалізації необоротних активів 34 269 25 872 
Соц. сфера 1 275 2 766 
Дохід від відшкодування витрат 162 955 235 114 
Дохід від комісійної винагороди по коміс. договорам 2 582 1 421 
Недостачі і втрати від псування мат.цінностей 831 
Резерв дебіторської заборгованості 74 529 
Всього прибутків, чиста сума 2 951 869 2 453 377 

18 ФІНАНСОВІ ПРИБУТКИ 

2015 р 2014 р 

Дохід від первинного визнання довгострокової 
кредиторської заборгованості 1 067 205 1 367 072 

Проценти отримані 126 257 

Всього фінансових прибутків 1 067 331 1 367 329 

19 ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

2015 р 2014р 

Витрати по дисконтуванню довгострокової 
кредиторської заборгованості 781 455 1 921 969 

% витрати актуарія 59 754 49 849 
% банка 
Всього фінансових витрат 841 209 1 971 818 
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20. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати по податку на прибуток складаються з наступних компонентів: 
2015 рік 2014 рік 

Поточний податок 
Відстрочений податок 143217 575 592 

Податкові витрати/(кредит) по податку на прибуток 143 217 575 592 

Із-за відмінностей між українським законодавством, регулюючим принципи оподаткування, і 
МСФЗ виникають певні тимчасові різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань 
для цілей фінансової звітності і їх вартістю для цілей визначення бази оподаткування. 
Податковий ефект змін тимчасових різниць обліковується за ставкою 18% з 1 січня по 31 грудня 
2015 року. 

31 грудня Кредитовано 31 грудня 
2015 р. /(віднесено) 2014р. 

на 
фінансовий 
результат 

Податковий ефект тимчасових різниць які 
зменшують суму оподаткування 

Податкові збитки 601 907 (22 669) 624 576 
Аванси отримані 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення 75 764 1 983 73 781 
Оцінка товарно-матеріальних запасів 162 724 119 743 42 981 
Оцінка дебіторської заборгованості з основної 

діяльності та іншої дебіторської заборгованості 320 (84) 404 
Оцінка основних засобів та МНМА 
Інші - (5 874) 5 874 

Всього відстроченого податкового активу 840 715 93 099 747 616 

За вирахуванням відстрочених податкових 
зобов'язань (265 314) 58 456 (323 770) 

Визнаний відстрочений податковий актив 575 401 151 555 423 846 

Податковий ефект тимчасових різниць які 
збільшують суму оподаткування 

Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості 
Оцінка основних засобів та МНМА (265 314) 58 456 (323 770) 

Податкові збитки можуть бути перенесені на невизначений період. Керівництво вважає, що 
циклічність галузі чорної металургії забезпечить майбутню прибутковість Компанії і усі 
податкові збитки будуть використані. Завдяки значним внутрішньогруповим продажам і 
закупівлям, керівництво також вважає, що існують і інші можливості планування використання 
податкових збитків. 
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21 Умовні та інші зобов'язання 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може 
тлумачитися по-різному і часто змінюватися. Відповідні органи регіонального управління, а 
також державні органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керівництвом 
Компанії і його застосування в ході діяльності. Існує можливість того, що операції та діяльність, 
які в минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. В результаті податкові органи можуть 
нарахувати додаткові суми податків, штрафів та пені. 

Компанія періодично проводить операції на умовах, які податкові органи України можуть 
трактувати як невідповідні ринковим. Оскільки вимоги чинного податкового законодавства 
сформульовані нечітко, в минулому такі операції не оскаржувалися. Проте існує ймовірність 
того, що із зміною тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових 
органів у зв'язку з можливими змінами в податковому кодексі, такі операції можуть бути 
оскаржені в майбутньому. Наслідки цього неможливо спрогнозувати, проте керівництво вважає, 
що вони будуть незначними. 

Судові процеси. В ході звичайної діяльності Компанії, їй час від часу висувають позови. 
Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх професійних консультацій 
керівництво підприємства вважає, що істотні збитки за позовами, що перевищують створені в 
даній фінансовій звітності резерви, понесені не будуть. 

Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів щодо 
дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі становлення і 
позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. Компанія періодично 
оцінює свої зобов'язання (включаючи зобов'язання по виведенню активів з експлуатації) 
відповідно до природоохоронного законодавства. У момент виникнення зобов'язань вони 
визнаються у фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні 
зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а також 
судових процесів не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому 
порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керівництво вважає,що істотні 
зобов'язання внаслідок забруднення довкілля відсутні. 

Активи у заставі. .Станом на 31 грудня 2016 року під заставою знаходилися майнові права 
Компанії, а саме - майбутня виручка за експортними контрактами на поставку металопродукції 
іншому дочірньому підприємству Метінвеста. Надходження від цих поставок переводяться через 
кліринговий рахунок кредитора (кредитор - Мегіпуезі В.У.). Права на ці надходження перейдуть 
до Банку лише у випадку, якщо М е й т ^ В.У. не виконає платіж по кредиту відповідно до 
графіка платежів. 

Страхування. Компанія має обов'язкові страхові покриття деяких типів ризиків згідно з 
вимогами українського законодавства, включаючи: страхування цивільної відповідальності 
суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезень 
небезпечних вантажів, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів, страхування водіїв від нещасних випадків. Компанія також має інші види добровільного 
страхування, включаючи страхування транспортних засобів, страхування життя і здоров'я, 
страхування будівельно-монтажних ризиків. 
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22 Справедлива вартість фінансовихінструментів 

Визначення справедливої вартості. За станом на 31 грудня 2015 року і 2014 року у Компанії не 
було фінансових активів і зобов'язань, відбитих за справедливою вартістю. 

Фінансові активи, враховані за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів з 
плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх балансова вартість. Розрахункова 
справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою заснована на 
розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих по 
поточних процентних ставках по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним 
ризиком і що залишилося строком до погашення. Використані ставки дисконтування залежать 
від кредитного ризику контрагента. Балансова вартість дебіторської заборгованості по основній 
діяльності приблизно дорівнює її справедливій вартості. 

Зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю. Справедлива вартість зобов'язань заснована 
на ринковій вартості у разі її наявності. Розрахункова справедлива вартість інструментів з 
фіксованою процентною ставкою і встановленим терміном погашення, ринкова вартість яких 
відсутня, заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які можуть бути виплачені, 
дисконтованих по поточних процентних ставках по нових інструментах, що характеризуються 
подібним кредитним ризиком і що залишилося строком до погашення. Справедлива вартість 
зобов'язань, що погашаються на вимогу або після закінчення періоду повідомлення 
("зобов'язання до запитання") оцінюється як сума кредиторської заборгованості, що погашається 
на вимогу дисконтування з дня, коли могла надійти перша вимога виплатити таку суму. 

23 Подання фінансових інструментів по категоріях оцінки. 

Усі фінансові активи і зобов'язання Компанії відбиті за амортизованою вартістю. 

24. Припущення безперервної діяльності компанії. 

Припущення безперервності (довготривалості) діяльності Компанії, інакше функціонуючого 
підприємства, означає, що це підприємство буде продовжувати свою діяльність в часі, 
достатньому для виконання існуючих зобов'язань. 

Це припущення означає, що Компанія не буде ліквідована щонайменше до строку виконання 
нею зобов'язань, у тому числі довгострокових. Безперервність діяльності Компанії дозволяє 
оцінювати її як потенційне джерело доходу і розподіляти активи на поточні і довгострокові 
згідно з положеннями МСФЗ. 
В найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати відчувати вплив нестабільної 
економіки в країні. Відсутність чіткого прогнозу рівня цін на енергоносії, а також постійні зміни 
правового поля і фіскальних вимог, створює ризики щодо спроможності Компанії реалізувати 
активи та виконати зобов'язання в ході основної діяльності. Керівництво не може передбачити 
всі тенденції, які можуть впливати на сектор та інші галузі економіки , а також те, який вплив (за 
наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво 
впевнене ,що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та 
розвитку Компанії. 

25. Управління фінансовими ризиками. 
В ході своєї діяльності Компанія піддається цілому ряду фінансових ризиків, серед яких 
ринковий ризик (у тому числі ціновий ризик, валютний ризик, ризик справедливої вартості 
процентної ставки, ризик грошових потоків), кредитний ризик і ризик ліквідності. Загальна 
програма управління ризиками націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного 
впливу на фінансові результати Компанії тих ризиків, які піддаються управлінню. 
Компанія не має значної концентрації кредитного ризику у зв'язку з диверсифікацією великої 
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кількості партнерів і покупців. 

У 2015 році Компанія виходячи зі своєї діяльності оцінювала ціновий ризик, валютний ризик, 
ризик справедливої вартості, кредитний ризик і ризик ліквідності. 

26. Управління капіталом. 
Метою управління капіталом є забезпечення подальшої роботи Компанії в якості безперервно 
діючого підприємства, щоб приносити прибуток засновникам і вигоди іншим зацікавленим 
сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для зменшення його вартості. 

Для підтримки або коригування структури капіталу Компанія може коригувати суму дивідендів, 
що виплачуються засновникам, повертати капітал акціонерам, збільшувати статутний капітал 
або продавати активи для зменшення суми боргу. 

Як і інші компанії, що працюють в тій же галузі, Компанія контролює величину капіталу на 
підставі співвідношення власних і позикових коштів. Це співвідношення розраховується як чиста 
сума зобов'язань, розділена на загальну суму капіталу, управління яким здійснюється. 
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