
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність 

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній  

інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний 

директор 
      

Давидов Андрiй Володимирович 

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

М.П. 
25.04.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

        ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

       Публічне акціонерне товариство 
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

       00191329 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

Дніпропетровська , Жовтневий р-н,  50015, м.Кривий Рiг,  вул.Конституцiйна, 5 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

       pom@sb.dp.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР № 81   26.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.sb.dp.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, 

місцезнаходження емітента 
X 

б) інформація про державну 

реєстрацію емітента 
X 

в) банки, що обслуговують 

емітента 
X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані 

ліцензії (дозволи) на окремі 

види діяльності 

X 

д) відомості щодо належності 

емітента до будь-яких 

об'єднань підприємств 

X 

е) інформація про рейтингове 

агентство  

є) інформація про органи 

управління емітента  

2. Інформація про засновників 

та/або учасників емітента та 

кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 

X 

3. Інформація про чисельність 

працівників та оплату їх праці 
X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та 

стажу роботи посадових осіб 

емітента 

X 

б) інформація про володіння 

посадовими особами емітента 

акціями емітента 

X 

5. Інформація про осіб, що 

володіють 10 відсотків та 

більше акцій емітента 

X 

6. Інформація про загальні 

збори акціонерів 
X 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних 

осіб, послугами яких 

користується емітент 

X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 



а) інформація про випуски 

акцій емітента 
X 

б) інформація про облігації 

емітента  

в) інформація про інші цінні 

папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні 

папери  

ґ) інформація про викуп 

власних акцій протягом 

звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих 

сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні 

засоби емітента (за 

залишковою вартістю) 

X 

б) інформація щодо вартості 

чистих активів емітента 
X 

в) інформація про зобов'язання 

емітента 
X 

г) інформація про обсяги 

виробництва та реалізації 

основних видів продукції 

X 

ґ) інформація про собівартість 

реалізованої продукції 
X 

12. Інформація про гарантії 

третьої особи за кожним 

випуском боргових цінних 

паперів 

 

13. Відомості щодо особливої 

інформації та інформації про 

іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного 

періоду 

X 

14. Інформація про стан 

корпоративного управління 
X 

15. Інформація про випуски 

іпотечних облігацій  

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

а) інформація про розмір 

іпотечного покриття та його  



співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим 

іпотечним покриттям 

б) 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 

 

в) інформація про заміни 

іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного 

покриття 

 

г) відомості про структуру 

іпотечного покриття іпотечних 

облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на 

кінець звітного періоду 

 

ґ) відомості щодо підстав 

виникнення у емітента 

іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття за станом на 

кінець звітного року 

 

17. 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 

 

18. Інформація про випуски 

іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру 

іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски 

сертифікатів ФОН  



22. Інформація про осіб, що 

володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих 

активів ФОН  

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність 

емітента, яка складена за 

положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) 

загальних зборів емітента, які 

проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) 

(додається до паперової форми 

при поданні інформації до 

Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність 

емітента, яка складена за 

міжнародними стандартами 

фінансової звітності 

X 

29. 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) 

 

30. Примітки 

п.1.е) iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що 

рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв не визначалась. 

п.1. є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - Генеральний 

директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що 

здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та є пiдзвiтним 

Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства.  

п.7. iнформацiя про дивiденди. За пiдсумками рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 23(1) вiд 06.03.2012 

рішення щодо виплаті  дивідендів за звітний період не приймалось. 

п.9. б) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється: ПАТ 

"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

не здiйснювало випуск облiгацiй. 

п.9. в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не 

заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"не здiйснювало 

випуску iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. 

п.9. г) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється: ПАТ 

"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких 

пiдлягає реєстрацiї. 



п.9. г') iнформацiя про викуп власних цiнних паперiв протягом 

звiтного перiоду не заповнюється: ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" не 

здiйснювало викуп власних цiнних паперiв протягом 2012 року. 

п.9.д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не 

заповнюється, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв 

(Протокол № 20 вiд 22.03.2010 р. ) прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй в бездокументарнiй формi iснування № 107/1/10 вiд 

21.04.2010 р.) видане Державною комiсiєю цiнних паперiв та 

фондового ринку. Акцiонерам надаються виписки з рахунку у 

цiнних паперах.  

п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском 

боргових цiнних паперiв не заповнюється: випуску боргових цiнних 

паперiв, що пiдлягають реєстрацiї пiдприємство не здiйснювало.  

пп. з 15 по 24 не заповнюється: "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" не 

здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй 

i сертифiкатiв ФОН. 

п.29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, тому що 

пiдприємство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

50015 

3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська , Жовтневий р-н, 

3.1.6. Населений пункт 

м. Кривий Рiг, 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Конституцiйна, 5 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А001 №565009 

3.2.2. Дата державної реєстрації 



13.01.1995 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

41869377.55 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

41869377.55 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

Фiлiя ПАТ "УнiКредитБанк" в м.Києвi 

3.3.2. МФО банку 

300744 

3.3.3. Поточний рахунок 

26001020004458 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті  

Фiлiя ПАТ "УнiКредитБанк" в м.Києвi 
 

3.3.5. МФО банку 
 

300744 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

26001020004458 
 

3.4. Основні види діяльності 

 

07.10 Добування залiзних руд 

85.32 Професiйно-технiчна освiта 

46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

 

 

 

 

 

 

3.5. 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 



видобування залiзних руд 592 12.08.1996 

Державна 

служба геологiї 

та надр України 

05.08.2016 р. 

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись. 

  

видобування залiзних руд 599 06.08.1996 

Державна 

служба геологiї 

та надр України 

06.08.2016 р. 

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 
576102 15.04.2011 

Мiнiстерство 

регiонального 

розвитку та 

будiвництва 

України 

06.08.2015 р. 

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись. 

  

Виконання робiт пiдвищеної безпеки 
1973.11.30-

13.10. 
16.05.2011 

Державний 

комiтет України 

з промислової 

безпеки 

20.02.2013 р. 

Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлюватись. 

  

видобування корисних копалин iз родовищ 429051 18.07.2008 

Державна 

геологiчна 

служба 

01.07.2013 

Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiя буде поновлюватись. 

  

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

 

Найменування 

об'єднання 
Місцезнаходження об'єднання 

Evraz Group Велика Британiя , код країни 826 

Опис 
EVRAZ Group є вертикально iнтегрованою металургiйної та гiрничодобувної компанiєю, завдяки 

наявностi власної бази залiзної руди i вугiлля EVRAZ є iнтегрованим виробником сталi. 

  

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Засновник Держава в особi 

виконавчого комiтету 
25946540 

49000 м. 

Днiпропетровськ 
0.000000000000 



Днiпропетровської обласної ради 

народних депутатiв 

вул.Кiрова 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

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

Усього 0 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3 388; Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 4; Чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня (осiб) - 0; Фонд оплати працi всього 

197471,8 (тис.грн.) 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

TOLLIPONE LTD 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 

6.1.4. Рік народження** 

д/в 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

д/в 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/в 

6.1.8. Опис 

1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого Наглядовою радою; 

  

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечує зберiгання книги 

протоколiв Наглядової ради;  

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради 

до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими 



органами та посадовими особами Товариства;  

4) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; 

5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової 

ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети 

Товариства;  

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

HEATSHINE HOLDINGS LTD 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 

6.1.4. Рік народження** 

д/в 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

д/в 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Члени Наглядової ради має право:  

1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi 

Товариства; 

2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; 

отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 

Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) 

робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Генерального Директора 

Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;  

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;  

5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. 

6) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов’язкiв члена 

Наглядової ради. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на пiдставi рiшення Загальних 

зборiв, за винятком випадкiв, коли Загальними зборами незалежно вiд причин не було прийнято 

рiшення про виплату винагороди членам Наглядової ради. 

 

Член Наглядової ради зобов'язан:  

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та 

належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, 

iншими внутрiшнiми документами Товариства; 



3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;  

4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та заочних 

голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини 

вiдсутностi;  

5) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних питань; 

6) приймати обґрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали); 

7) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 

8) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. 

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору (контракту) з Товариством. 

Такий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним Директором Товариства чи 

iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних 

зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним.  

Винагорода за роботу на посадi Члена Наглядової ради не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

BOLKIVIROS HOLDINGS LTD 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 

6.1.4. Рік народження** 

д/в 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

д/в 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Повноваженя та обов'язкi посадової особи перелiченi у попередньому описi повноважень члена  

Наглядової ради. Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 



Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

CHANTUSOS HOLDINGS LTD 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 

6.1.4. Рік народження** 

д/в 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

д/в 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Повноваженя та обов'язкi посадової особи перелiченi у попередньому описi повноважень члена  

Наглядової ради. Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

FERIBOL HOLDINGS LTD 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 

д/в 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

д/в 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Повноваженя та обов'язкi посадової особи перелiченi у попередньому описi повноважень члена  

Наглядової ради. Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Генеральний директор 



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Давидов Андрiй Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

32 00 № 884051 12.04.2013 Центральний РВВС м. Прокоп'євська Кемеровської областi, Росiйська 

Федерацiя 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Росiйське Вугiлля - Кузбас" - Генеральний директор. 

6.1.8. Опис 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю та є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. 

Генеральний директор отримує винагороду вiдповiдно до трудового контракту, умови якого 

затвердженi Наглядовою радою. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Афонiн Iван Євгенiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

46 06 220645 19.04.2004 Вiддiл мiлiцiї Подольського УВС Московської областi 

6.1.4. Рік народження** 

1983 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Голова Ревiзiйної комiсiї:  



1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;  

2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;  

3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та 

Наглядовiй радi Товариства;  

4) пiдтримує постiйнi зв’язки iз iншими органами та посадовими особами Товариства.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сачко Наталiя Сергiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 88328 16.10.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровський областi 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї має право:  

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi 

для належного виконання покладених на неї функцiй, у порядку, встановленому цим Положенням; 

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, 

якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, у порядку, встановленому цим Положенням;  

3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 

фактичну наявнiсть; 

4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу; 

6) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення 

питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням 

зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати 

участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке 

засiдання було iнiцiйоване Ревiзiйної комiсiєю, та у засiданнях, на яких розглядаються проекти рiчних 

звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв про прибутки та збитки Товариства i 

висновку аудитора; 

7) звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься 

до компетенцiї такого комiтету; 



8) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв 

у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  

9) у порядку, визначеному Статутом, залучати до своєї роботи акцiонерiв, експертiв, аудиторськi 

фiрми; 

10) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов’язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї. Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї виплачується на пiдставi рiшення Наглядової 

ради, за винятком випадкiв, коли Наглядовою радою незалежно вiд причин не було прийнято рiшення 

про виплату винагороди членам Ревiзiйної комiсiї. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода за роботу на посадi не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні 

дані 

фізичної 

особи 

(серія, 

номер, 

дата 

видачі, 

орган, 

який 

видав)* 

або 

ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'я

вника 

привіле

йовані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової 

ради 

TOLLIPONE 

LTD 
д/в д/в д/в 12.06.2008 

2080000

00 

24.839200

00000 
208000000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

HEATSHINE 

HOLDINGS 

LTD 

д/в д/в д/в 12.06.2008 
1976412

56 

23.602100

00000 
197641256 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

BOLKIVIRO

S 

HOLDINGS 

LTD 

д/в д/в д/в 12.06.2008 
2085000

00 

24.898900

00000 
208500000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

CHANTUSO

S 

HOLDINGS 

LTD 

д/в д/в д/в 12.06.2008 
2052000

00 

24.504800

00000 
205200000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

FERIBOL 

HOLDINGS 

LTD 

д/в д/в д/в 12.06.2008 
1178313

6 

1.4071000

0000 
11783136 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Давидов 

Андрiй 

Володимиро

вич 

32 00 

884051 

13.06.2011 

Центральн

 
0 0 0 0 0 0 



им РВВС 

м. 

Прокоп'євс

ьк 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Афонiн Iван 

Євгенiйович 

46 06 

220645 

19.04.2004 

Вiддiлом 

мiлiцiї 

Подольськ

им ВВС 

Московськ

ої областi 

 
10 

0.0000010

0000 
10 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Сачко 

Наталiя 

Сергiївна 

АЕ 883282 

16.10.1997 

Кiровський 

РВ ДМУ 

УМВС 

України 

 
10 

0.0000010

0000 
10 0 0 0 

Усього 8311244

12 

99.252102

00000 

831124412 0 0 0 

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Ідентифік

аційний 

код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаход

ження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіл

ейован

і на 

пред'я

вника 

TOLLIPONE 

LTD 
д/в 

1066 Кiпр 

Джулiа Хауз 

Нiкосiя, 

Фемiстоклi 

Дервi 3, 

12.06.2008 208000000 
24.8392

0000000 

2080000

00 
0 0 0 

BOLKIVIROS 

HOLDINGS 

LTD 

д/в 

1066 Кiпр 

Джулiа Хауз 

Нiкосiя, 

Фемiстоклi 

Дервi 3, 

12.06.2008 208500000 
24.8989

0000000 

2085000

00 
0 0 0 

HEATSHINE 

HOLDINGS 

LTD 

д/в 

1066 Кiпр 

Джулiа Хауз 

Нiкосiя 

Фемiстоклi 

Дервi 3 

 
197641256 

23.6021

0000000 

1976412

56 
0 0 0 

HEATSHINE 

HOLDINGS 

LTD 

д/в 

1066 Кiпр 

Джулiа Хауз 

Нiкосiя 

Фемiстоклi 

Дервi 3 

 
197641256 

23.6021

0000000 

1976412

56 
0 0 0 

CHANTUSOS 

HOLDINGS 
д/в 

1033 Кiпр 

Джулiа Хауз 
12.06.2008 205200000 

24.5048

0000000 

2052000

00 
0 0 0 



LTD Нiкосiя, 

Фемiстоклi 

Дервi 3, 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'я

вника 

при

віле

йова

ні 

імен

ні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

не має 
  

0 0 0 0 0 0 

Усього 819341256 97.8450

0000000 

81934125

6 

0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення. 

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
06.03.2012 

Кворум 

зборів** 
99.287610000000 

Опис 

Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв:  

1.Про обрання робочих органiв Загальних Зборiв акцiонерiв.  

2.Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.  

3.Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.  

4.Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.  

5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк.  

6.Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.  

7.Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.  

8.Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв.  

9.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

10.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  

11.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-

правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.  

12.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-

правових договорiв з членами Наглядової ради.  

13. Про прийняття рiшення про затвердження змiн до Статуту ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Р.О.С.Т. 

Україна" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36946224 

Місцезнаходження 01030 Україна д/в м. Київ вул. Iвана Франка, 42 офiс 3. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

520458 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 2351336 

Факс (044) 2351336 

Вид діяльності 66.12 

Опис ТОВ "Р.О.С.Т. Україна" надає послуги щодо зберiгання та 

обслуговування рахункiв цiнних паперiв акцiонерiв 

вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", 

згiдно Договору № 1389 вiд 07.06.2010 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізічної особи 

БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906 

Місцезнаходження 04112 Україна д/в м. Київ, вул.Грекова, б.3 кв.9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2091 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +38044284 18 65 

Факс +38044284 18 66 

Вид діяльності 69.20 

Опис Проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

та Положень бух.облiку України за 2012 р. 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 

 

 

 

 

 

 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстр

ації 

випуск

у 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номі

наль

на 

варті

сть 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка 

у 

статутн

ому 

капіталі 



випуск

у 

акцій 

(грн.) 

(у 

відсотка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.04.2

010 
107/1/10 

Державна 

комiсiя з цiнних 

паперi та 

фондового 

ринку 

UA4000067

011 

Акція 

проста 

бездокумен

тарна 

іменна 

Бездокумен

тарні 

іменні 

0.050 
837387

551 
41869377.55 100.00 

Опис 

Свiдоцтво №107/1/10 отримано внаслiдок переведення випуску iменних акцiй товариства 

документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування з метою приведення 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ч.2 ст. 20 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

  

 

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

          ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є одним з найбiльших 

пiдприємств з добування залiзної руди пiдземним способом на територiї України. Iсторiя 

пiдприємства бере свiй початок з минулого столiття, коли в 1885 роцi англiйський пiдприємець 

К.Д.Перi, а в 1896 роцi Торговельний будинок "Емерiк i К" почали розробку родовища залiзних 

руд вiдкритим способом на територiї нинi дiючого акцiонерного Товариства.  

           В 1912 роцi вводиться в експлуатацiю перша шахта "Попковська" - одна з найбiльших в 

той час з виробничого потужнiстю 10 тисяч тон руди на мiсяць, що виявилось початком 

пiдземної розробки нашого родовища. Дальший розвиток пiдприємства був обумовлений 

бурхливим розвитком промисловостi i збiльшенням потреби металу в України i в Європi, ростом 

потреби залiзної сировини. Iнтенсивному розвитку пiдприємства сприяло також i зручне 

географiчне розташування родовища, розвинута iнфраструктура залiзницi для доставки 

сировини споживачам.  

         Пiсля реконструкцiї в 1962 роцi введена в експлуатацiю шахта "Ювiлейна" разом з цiлим 

комплексом поверхових промислових споруд. По закiнченню 100-рiчного перiоду пiдйомiв i 

спадiв, реконструкцiї i структурних перетворень, пiдприємство вижило i створило стiйку 

перспективу для своєї подальшої роботи. Рудник "Суха Балка" перший серед гiрничорудних 

пiдприємств України став Вiдкритим акцiонерним товариством. Маючи багаторiчний досвiд 

роботи, Товариство володiє досвiдом високопрофесiйних кадрiв i великою сировинною базою, 

стабiльно i надiйно працює на задоволення попиту своїх споживачiв.  

         У звiтному перiодi Товариство працювало в умовах певного пожвавлення ринку 

залiзорудної сировини, що обумовило зростання показникiв фiнансово-господарської дiяльностi. 

З метою створення передумов стабiльної роботи пiдприємства в цiлому, виконавчий орган 

Товариства здiйснював виробничу дiяльнiсть у режимi суворого дотримання корпоративних 

стандартiв щодо охорони працi та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологiй та 

економiї матерiальних i фiнансових ресурсiв. У зв'язку з тим, що обсяги виробництва товарної 

продукцiї були продиктованi можливостями ринкiв збуту, тобто певною мiрою збiльшенi в 

порiвняннi з попереднiм роком, у звiтному перiодi в Товариствi максимальна увага придiлялась 

органiзацiї безаварiйної роботи основного виробництва та вiдповiдному ресурсному 

забезпеченню.  

         При визначеннi пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рiк, необхiдно вiдзначити, 

що продуктивна та злагоджена робота пiдприємства забезпечила певне зростання показникiв 

виробничої дiяльностi у зрiвняннi з минулим перiодом, а саме на 161 тис. тонн збiльшений 



видобуток товарної руди, на 2 370 м.п. зрiс обсяг проходки нарiзних виробок та на 258 м.п. 

пiдготовчих. План за змiстом залiза в товарнiй рудi виконаний на 100,25%. I питання 

забезпечення необхiдної якостi руди залишається дуже актуальним. Цей показник залишився на 

рiвнi минулого року. I питання забезпечення необхiдної якостi руди залишається дуже 

актуальним.  

         З метою досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого 

середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, попередження випадкiв виробничого 

травматизму, професiйних захворювань i аварiй фахiвцями з охорони працi були розробленi 

вiдповiднi заходи, витрати на реалiзацiю яких склали 8 мiльйонiв 385 тисяч 41 гривню. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

На засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" , що вiдбулося 08.10.2012 року було прийняте рiшення щодо приєднання до 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ" ЕВРАЗРЕСУРС "УКРАЇНА" "", яке 

реорганiзується, розташованого за адресою: г. Днiпропетровськ, вул. Ударникiв 31. ПАТ 

"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є повним правонаступником майнових прав i обов'язкiв щодо всього 

майна, включаючи нерухоме майно та всi iншi активи та пасиви ТОВТОРГОВОГО ДОМА" 

ЕВРАЗРЕСУРС "УКРАЇНА", що реорганiзувалося шляхом приєднання до Товариства.  

           На засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА" , що вiдбулося 31.08.2012 року було прийняте рiшення щодо внесення змiн до 

органiзацiйної структури ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА". - виключити з органiзацiйної структури управлiння Дирекцiю з персоналу (Директор з 

персоналу, управлiння оплати працi та мотивацiї персоналу, вiддiл планування пiдбору та 

пiдготовки персоналу); - виключити з органiзацiйної структури управлiння Дирекцiю з 

загальних питань (Директор з загальних питань, вiддiл соцiального забезпечення та соцiальної 

полiтики, спецiалiзована медична служба, санаторiй-профiлакторiй, гуртожиток, спортивна 

споруда); - включити в органiзацiйну структуру управлiння Дирекцiю з персоналу та соцiальних 

питань у складi Директора з персоналу та соцiальних питань, управлiння оплати працi та 

мотивацiї персоналу, соцiального управлiння i вiддiлу планування, пiдбору i пiдготовки 

персоналу. - виключити з органiзацiйної структури управлiння структурну одиницю (Директор з 

безпеки), включити замiсть неї в органiзацiйну структуру управлiння структурну одиницю 

(Директор по контролю за виконанням бiзнес-процедур i збереженням активiв); - виключити з 

органiзацiйної структури управлiння структурну одиницю (Заступник директора з безпеки, 

включити замiсть неї в органiзацiйну структуру управлiння структурну одиницю (Заступник 

директора з контролю за виконанням бiзнес-процедур i збереженням активiв); - виключити з 

органiзацiйної структури управлiння структурну одиницю (Заступник директора з безпеки (по 

режиму), включити замiсть неї в органiзацiйну структуру управлiння структурну одиницю 

(Начальник управлiння органiзацiї охорони та режиму). 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

       Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає вимогам Закону "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV. Облiк основних запасiв ведеться 

згiдно вимог МСФО № 16. Амортизацiя основних засобiв, крiм гiрничорудного актива на 



рекультивацiю земель , нараховується за прямолiнiйним методом протягом передбачуваного 

строку корисного використання активiв. Термiн корисного використання основних засобiв 

встановлюється пiдприємством згiдно паспортних даних або згiдно довiдника строкiв корисного 

використання, затвердженого на пiдприємствi приказом №1171 вiд 26.08.2009 року., але не 

менше строкiв вказаних у ст144 п.2 Налогового кодексу України.  

       Строки корисного використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за станом на 

кожну звiтну дату. Амортизацiя гiрничорудного актива на рекультивацiю земель нараховується 

за формулою: А= %ставка х Бал.вартiсть запасiв корисних копалин , де % ставка = фактичний 

видобуток сирої руди/обсяг запасiв корисних копалин. Амортизацiя малоцiнних необоротних 

активiв в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх 

використання, по бiблiотечному фонду - в розмiрi 100%. Для нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод. Термiн використання 

нематерiальних активiв -устанавлюється пiдприємством згiдно техничним умовам i 

рекомендацiям пiдприємствами –виробниками, але не менше строкуi, вказаних у ст.145 п.1.1 

Налогового кодексу України.  

      Запаси Товариства включають: основнi i допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини, тару, 

малоцiннi та швидкозношуванi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари 

для перепродажу. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс 

пiдприємства за первинною вартiстю. При списаннi запасiв в виробництво, продаж, та iншому 

вибуттi їх оцiнку здiйснюють по середньозваженiй собiвартостi.  

        Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi 

проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань згiдно з Iнструкцiєю по iнвентаризацiї 

основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв, затверджено наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). 

Текст аудиторського висновку 

ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Правлiнню  

Публiчного акцiонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Ми провели аудит попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», (код ЄДРПОУ – 00191329, мiсцезнаходження: Україна, 

Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Конституцiйна 5, дата державної реєстрацiї – 

13.01.1995р.) (далi - Товариство), що додається та включає Попереднiй консолiдований звiт про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, Попереднiй консолiдований звiт про сукупнi 

доходи, Попереднiй консолiдований звiт про змiни у власному капiталi, Попереднiй 

консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис 

важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Цi попереднi 

консолiдованi фiнансовi звiти складаються та подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв.  

 

Цей аудиторський висновок (звiт) складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в 

рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вiд 19 

грудня 2006 №1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку» (далi - Положення). 

 



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цих попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог 

законодавства України у тому числi Листа Мiнiстерства Фiнансiв України № 31-08410-06-

5/30523 вiд 07 грудня 2011 р., та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої консолiдованої 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих попереднiх консолiдованих фiнансових 

звiтiв на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попереднi 

консолiдованi фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у попереднiх консолiдованих фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур 

залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються пiдготовки та достовiрного представлення попереднiх консолiдованих фiнансових 

звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення попереднiх 

консолiдованих фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

Думка 

На нашу думку, попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi результати та 

рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату   у вiдповiдностi до основи, викладенiй 

у Примiтцi 2. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Не змiнюючи нашої думки звертаємо вашу увагу на Примiтку 2, яка пояснює, чому iснує 

iмовiрнiсть того, що подана попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть, може вимагати 

корекцiї до того як вона буде використана в якостi фiнальних порiвняльних даних за 2012 р., а 

також на основу пiдготовки попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi з урахуванням 

вимог Листа Мiнiстерства Фiнансiв України № 31-08410-06-5/30523 вiд 07 грудня 2011 р. 

Крiм того, ми звертаємо Вашу увагу на той факт, що, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), тiльки повний набiр фiнансової звiтностi, що мiстить звiт 

про фiнансовий стан, звiт про сукупнi доходи, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух 

грошових коштiв, разом з порiвняльною iнформацiєю та пояснювальними примiтками можуть 

забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв дiяльностi та 

рух грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ. 

 

Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - 

НКЦПФР), що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються 

до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 



емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають 

висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та 

професiйних учасникiв фондового ринку. 

 

Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту 

попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА» (далi - Товариство), що включають Попереднiй консолiдований звiт про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, Попереднiй консолiдований звiт про сукупнi 

доходи, Попереднiй консолiдований звiт про змiни в капiталi, Попереднiй консолiдований звiт 

про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової 

полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового 

тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки 

питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, 

можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР. 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попереднiх 

консолiдованих фiнансових звiтiв ми висловлюємо нашу думку: 

Стосовно розкриття iнформацiї про активи вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї 

щодо активiв. 

Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2012, що Товариство розкрило в попереднiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 3 406 370 тис.грн. (01.01.2012 – 3 456 603 тис.грн.) 

Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї за 

видами зобов’язань. 

Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2012, що Товариство розкрило в попереднiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 852 312 тис. грн. (01.01.2012 – 1 105 935 тис.грн.). 

Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї 

про власний капiтал. Загальний обсяг власного капiталу станом на 31.12.2012, що Товариство 

розкрило в попереднiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 2 554 058 тис. грн. (01.01.2012 – 2 

350 668 тис.грн.), в тому числi зареєстрований статутний капiтал – 41 869 тис.грн. (01.01.2012 – 

41 869 тис.грн.) 

Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Станом на 31.12.2012 фактична вартiсть чистих активiв Товариства 2 554 058 тис.грн. (див. 

«Попереднiй консолiдований звiт про фiнансовий стан»).  

 

Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни  

Зареєстрований статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2012 складає 41 869 тис. грн. 

(01.01.2012 – 41 869 тис.грн.), що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами сплачено 

повнiстю та у встановленi законодавством термiни. 

Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi 

показники визначенi НКЦПФР 

Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. 

Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України  

Товариство не здiйснювало випуск забезпечених цiнних паперiв. 



Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного 

покриття вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї» 

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. 

Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) 

Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї 

про чистий прибуток. 

Загальний обсяг прибутку за 2012 рiк, що Товариство розкрило в попереднiй консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi – 205 520 тис. грн. 

Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами  

Станом на 31.12.2012 Товариство не мало зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними 

паперами. 

Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з 

управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв 

Товариство не є компанiєю з управлiння активами. 

Стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок»: 

• прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 

статутного капiталу – не приймалися; 

• прийняття рiшення про викуп власних акцiй – не приймалися;  

• факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – проходження лiстингу не 

здiйснювалося;  

• отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента – не 

отримувалася;  

• змiна складу посадових осiб емiтента – не було;  

• змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй – не було;  

• рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв – не приймалися;  

• рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не приймалися;  

• порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю – не 

порушувалося, не виносилися; 

• рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не 

приймалися. 

 

Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011) 

У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - 

НКЦПФР) до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку 

стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв. 

Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 

аудиторської перевiрки попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалi – Товариство) на 31.12.2012. Зазначена iнформацiя 

отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та 

проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки 

питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, 

можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР. 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попередньої 



консолiдованої фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку: 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй 

статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Станом на 31.12.2012 вартiсть чистих активiв Товариства складала 2 554 058 тис.грн. (див. 

«Попереднiй консолiдований звiт про фiнансовий стан»), що вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства.  

Висновки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до 

НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю: 

Разом з фiнансовою звiтнiстю не подається iншої iнформацiї. 

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi): 

Зазначенi правочини не виконувалися Товариством впродовж звiтного перiоду 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства": 

Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства».  

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi"): 

До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень попереднiх фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку 

цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та 

достовiрного представлення попереднiх фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських 

процедур, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Вiдомостi про аудиторську фiрму: 

 

Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»; 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв – 

2091, видане 26 сiчня 2001 року; 

Мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28. 

Тел.: +380 (44) 284 18 65 

Факс: +380 (44) 284 18 66 

Дата початку проведення аудиту: 2 вересня 2012 

Дата закiнчення проведення аудиту: 10 квiтня 2013 

 

в. о. Генерального директора                      С. А. Кесарєв 

Аудитор                                                         О. С. Коновченко 

Сертифiкат аудитора № 006544  

виданий рiшенням Аудиторської палати України №201/2 вiд 23 квiтня 2009 року 

 

м. Київ, Україна 

10 квiтня 2013 року 

Реєстрацiйний №13-070.1 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 



інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

         В даний час у гiрничодобувнiй галузi спостерiгається тенденцiя в необхiдностi 

виробництва сировини з бiльш вищою якiстю, механiзацiя i автоматизацiя виробничих процесiв, 

застосування енергоємних та енергозберiгаючих технологiй. ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» 

планує збiльшення об’ємiв виробництва сирої руди до 3,77 млн. т на рiк для цих цiлей у 2012 

роцi було реалiзовано два iнвестицiйних проекти «Збiльшення виробничих потужностей ш. 

«Юбилейная» та ш. iм. Фрунзе». Були використанi новi технологiї та матерiали для 

виготовлення скiпiв ш. iм. Фрунзе. На ш. «Ювилейна» впроваджується нове сучасне обладнання 

- механiзованi комплекси для безлюдної проходки пiдняттєвих, дизелевози, нова бурова технiка 

iмпортного виробництва. 

Основним видом продукцiї ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" є руда залiзна агломерацiйна. 

Продукцiя поставляється на металлургiйнi комбiнати, де використовуеться в металлургiйному 

виробництвi. Якiсть продукцiї визначае вмiст корисного компонента - залiза (Fe,%) в рудi. 

Товарна продукцiя реалiзуеться на експорт з вмiстом залiза 60 %, а на внутрiшньому ринку 

(металлургiйним комбiнатам України) з вмiстом залiза 56-60 %. Структура ринка сбуту 

пiдприемства в 2012 роцi виглядає наступним чином: поставки на експорт складають 49,7 %,; 

заводам Україны - 50,3 %. Основними експортними споживачами є: Словаччина (15,5 %), 

Австрiя (4,0 %), Сербiя (1,4 %), Польща (17,8 %), Туреччина ( 3,9 %), Угорщина ( 7,0 %). 

Споживачами на внутрiшньому рынку є - ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 7,2 % , ВАТ "Пiвденний ГЗК" 

- 19,2 %, ВАТ "ДМКД"- 17,9 %, ПАТ "МК Азовсталь"-1,4%, Єнакiевський МК-0,3%, 

АрселорМiттал КР- 4,2% 

 

Основним засобом поставки продукцiї є залiзничний транспорт - у вiдкритих напiввагонах 

типової конструкцiї маршрутними партiями (по 54 - 55 вагонiв). На експорт- у напрямку 

Словаччина, Австрiя, Польща, Чехiя, Угорщина, продукцiя вiдвантажуеться через прикордоннi 

перетини: Ужгород-Матевци, Чоп-Чiерна, Iзов-Хрубешов, Мостиська-Медика, Батево-

Эперешки; в Росiю через Тополi-Соловей, на СербiюКитай та Турцiю руда вiдвантажується в 

Iзмаильский морский торгiвельний порт, Миколаївський морский торгiвельний порт та 

Iльїчовський морський торгiвельний порт. Залiзничнi станцiї, з яких здiйснюється 

вiдвантаження всього обсягу руди - Роковата ( код 457905) та Вечiрнiй Кут (код 457801), 

Приднiпровської залiзницi. Автомобiльним або рiчковим транспортом продукцiя не 

вiдвантажуеться. Товарна продукцiя пiсля її виробництва складується на вiдкритих складах 

навалом пiд галереями дробильно-сортирувальних фабрик на територii шахт, поблизу пiд'їздних 

залiзничних колiй. На склад товарна продукцiя поступає по конвейерному ланцюгу ДСФ шахт, 

вiдвантаження зi склада здiйснюється екскаваторами на гусеничному ходу в залiзничнi 

напiввагони . 

Серед основних чинникiв, визначающих ризики на вiтчизняному ринку залiзорудної сировини, 

необхiдно зазначити зниження активностi в галузi будiвництва та машинобудування, що 

негативно впливає на цiноутворення ринку ЗРС. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

          В продовж останнiх 5 рокiв Товариство здiйснювало придбання основних фондiв (активiв) 

у зв'язку з введенням в дiю виробничих потужностей в замiн вибуваючих, а саме: придбано у. 

2008 роцi - 34 292 тис.грн., 2009 роцi - 50 620 тис.грн. , 2010 роцi - 114274 тыс. грн, 2011 роцi- 

70935 тис.грн., 2012 роцi -184690 тис.грн.  



          За останнi 5 рокiв на ПАТ «Евраз Суха Балка» реалiзовано чотири iнвестицiйних проекти: 

1. Розширення технологiчного комплексу по збагачення руди з використанням сухої магнiтної 

сепарацiї на ДСФ ш. Ювiлейна. Сума iнвестицiй 18,3 млн. грн.  

2. Реконструкцiя системи залiзничного обслуговування шахт ПАТ «Евраз Суха Балка». Сума 

iнвестицiй 57 млн. грн.  

3. Збiльшення виробничої потужностi ш.iм. Фрунзе. Сума iнвестицiй 10,59 млн. грн.  

4. Збiльшення виробничої потужностi ш. Ювiлейна. Сума iнвестицiй 35,2 млн. грн. У 2013 роцi 

пiдприємство планує iнвестицiї в програму замiни обладнання замiсть зношеного в капiтальнi 

ремонти основного технологiчного обладнання.  

Також у 2013 роцi планується реалiзацiя iнвестицiйного проекту «Оптимiзацiя системи 

повiтропостачання ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА»» - цей проект дозволить застосовувати 

енергозберiгаючi технологiї при виробництвi стислого повiтря. Сума iнвестицiй орiєнтовно 8 

млн. грн. Спосiб фiнансування - власнi кошти. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо 

планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис 

методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

    Капiтальнi iнвестицiї, всього - 200756 тис. грн. без ПДВ. Виконано БМР на суму 991663 грн. 

без ПДВ. Придбано машин, обладнання на суму 130330 тис. грн. без ПДВ. Наявнiсть основних 

засобiв станом на 01.01.2012 року становила 3135494 тис.грн. Надiйшло основних засобiв у 

звiтному роцi - 184690 тис.грн. Вибуло основних засобiв на 40415 тис.грн. у тому числi 

лiквiдовано з причин фiзичного зносу 40350 тис.грн. Вартiсть основних засобiв по первиннiй 

вартостi на кiнець звiтного року становила 2995458 тис.грн. Залишкова вартiсть основних 

засобiв на 31.12.2012 року становить1095286 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення основних фондiв по 

пiдприємству - 5,8% (184690 : 3135494 )х 100). Основнi засоби Товариства знаходяться на 

промисловому майданчику ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Введення основних засобiв з монтажу 

склало 81810 тис.грн. Були введенi: вироблення пiдземного бункера гор.1420 м.ш.Юбiлейная, 

армування та металоконструкцiї пiдземного бункекра ш.Юбiлейная, дробарка щекова « 

Nordberg», автоматична пожежна сигналiзацiя пiдземного бункера гор.1420 м та iнше 

обладнання. 

 

Фiнансування капiтального будiвництва здiйснювалося за рахунок власних коштiв 

пiдприємства. Збiльшення виробничої потужностi в результатi вкладення капiтальних iнвестицiй 

не планується, в зв'язку з тим, що будiвництво здiйснюється з цiллю пiдтримання потужностi 

взамiн тої, що вибуває. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

        На дiяльнiсть пiдприємства найбiльший вплив надає невизначенiсть та змiни дiючих 

законодавчих актiв, висока залежнiсть вiд органiзацiй, виконуючих послуги залiзничних 

перевезень, постiйна змiна тарифiв по перевезенню руди залiзничним транспортом, нестабiльна 

кон'юнктура свiтового ринку, економiчна та фiнансова криза. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

      Дiяльнiсть товариства здiйснювалась згiдно дiючого законодавства України. Проте в 2012 

роцi в бухгалтерському облiку вiдображенi штрафи та компенсацiї за порушення дiючого 



законодавства на суму 265 тис. грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

       Фiнансування дiяльностi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" здiйснюється за рахунок власних 

обiгових коштiв, якi зросли в 2012р. на 4 671 тис.грн. за рахунок збiльшення виробництва i 

реалiзацiї готової продукцiї. Даний показник визначає, що пiдприємство в достатнiй мiрi має 

можливiсть погасити поточну заборгованiсть за рахунок оборотних коштiв. Основнi показники 

фiнансового стану пiдприємства: - коефiцiєнт покриття - 10,67 при нормативi >2, це 

характеризує високу можливiсть пiдприємства погасити поточнi зобов’язання за рахунок 

власних обiгових коштiв; - коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - 0,05 при нормативi 0,25-0,35, це 

характеризує низьку можливiсть пiдприємства негайно погасити короткострокову 

заборгованiсть, але; - коефiцiєнт забезпечення власними обiговими коштами становить 0.78 при 

нормативi 0,1, це означає що рiвень забезпеченостi пiдприємства власними джерелами 

формування оборотних активiв високий, власних оборотних засобiв для ведення господарської 

дiяльностi й забезпечення фiнансової стiйкостi достатньо. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

       В 2012 роцi договори (контракти), якi були укладенi мiж ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" та 

iншими юридичними особами, виконанi в зазначений термiн згiдно з умовами договорiв 

(контрактiв). 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

      Стратегiя подальшого розвитку пiдприємства це: механiзацiя проходки повстають, тобто 

перехiд на безлюдний спосiб проходки впровадження способу вiдкатки iз застосуванням 

дизелевозiв на ш. Ювiлейна впровадження енергоємних технологiй - для цих цiлей планується 

приступити до реалiзацiї iнвестицiйного проекту «Реконструкцiя системи повiтропостачання 

пiдземних робiт ПАТ« ЄВРАЗ СУХА БАЛКА ». 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

      З метою впровадження у виробництво нових досягнень науки i технiки ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" на договiрнiй основi iз залученням науково-дослiдних iнститутiв щорiчно виконує ряд 

НДР. Зокрема в 2012 р. виконано шiсть НДР,на якi витрачено 372 тис. грн а саме:  

1. Дослiдження безпеки процесiв поводження з вибуховими матерiалами в умовах пiдприємства 

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», ДУ «ННДIПБОП», м. Київ.  

2. Розробка нової редакцiї «Iнструкцiї з органiзацiї i проведенню масових вибухiв на 

пiдприємствах з пiдземним способом розробки родовищ корисних копалин», ДВНЗ КНУ, м. 

Кривий Рiг.  

3. Розробка робочої конструкторської i експлуатацiйної документацiї на спецiальне обладнання 

для телевiзiйного спостереження за станом шахтних вентиляцiйних стволiв необладнаних 

механiзованими пiдйомами, а також в аварiйних ситуацiях», НДIБПГ КНУ, м. Кривий Рiг.  

4. Розробка нацiональних стандартiв України ДСТУ НННН-201 «Вибухи промисловi. Метод 

визначення швидкостi сейсмiчних коливань» i ДСТУ НННН-201 «Вибухи промисловi. Метод 

визначення основних параметрiв ударної повiтряної хвилi», ДП «Кривбасстандартметрологiя», 

м. Кривий Рiг.  

5. Розробка проекту протипожежної безпеки (ППБ) шахт, ПТ «Гiрник», м. Кривий Рiг. 6. 



Розробка i реалiзацiя першочергових заходiв зi зниження ризикiв травмування i пiдвищення 

рiвня безпеки працi для ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

       В звiтному перiодi Товариство приймало участь в судових засiданнях по розгляду 557 справ 

в судах загальної юрисдикцiї, в тому числi: 551 цивiльна справа на загальну суму 22 051,00 

тис.грн 3 господарських справи на загальну сцмму 2 922,00 тис.грн 3 судовi справи з 

державними органами на загальну сцмму 704,0 тис.грн. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

        Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (тис. 

грн.) Найменування показника перiод                звiтний 2012 рiк                     попереднiй 2011рiк  

Усього активiв                                                          3 406 370                                     3 456 603  

Основнi засоби                                                         1 118 118                                      1 095 286  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                                   22   

Запаси                                                                           114992                                            79 263  

Сумарна дебiторська заборгованiсть                      1 844 033                                      1 825 153  

Грошовi кошти та їх еквiваленти                                   8 614                                         170 376  

Нерозподiлений прибуток                                       2 501 722                                      2 297 834  

Власний капiтал                                                        2 554 058                                      2 350 170 

 Статутний капiтал                                                         41 869                                           41 869  

Довгостроковi зобов'язання                                         185 226                                        167 774  

Поточнi зобов'язання                                                    667 086                                           38 161  

Чистий прибуток (збиток)                                            205 520                                         617 469  

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)                     837 387 551                                  837 387 551  

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) 0                                               0  

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду 0                     0  

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)          4280                                               4044 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1038453 1065263 289 87 1038742 1065350 

будівлі та споруди 752944 721567 0 71 752944 721638 

машини та обладнання 247161 303220 0 0 24161 303220 

транспортні засоби 27161 32128 252 0 27419 32128 

інші 11181 8348 37 16 11218 8364 

2. Невиробничого 56833 52855 0 0 56833 52855 



призначення: 

будівлі та споруди 56273 52050 0 0 56273 52050 

машини та обладнання 49 393 0 0 49 393 

транспортні засоби 501 397 0 0 501 397 

інші 10 15 0 0 10 15 

Усього 1095286 1118118 289 87 1095575 1118205 

Опис Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю. До основних засобiв вiдносяться 

матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх в процесi 

виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний термiн корисного 

використання яких бiльш за один рiк i первинна вартiсть яких бiльше 1000 гривень без ПДВ. 

Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв органiзацiєю встановлюється на 

пiдставi технiчної документацiї i ""Класифiкатора основних засобiв"", затвердженого на 

пiдприємствi Наказом № 368 вiд 09 вересня 2009 р. Термiни корисного використання 

основних засобiв: Будiвлi 60-360 мiс. Споруди 60-360 мiс. Передавальнi пристрої 60-360 мiс. 

Машини i обладнання 60-360 мiс. Транспортнi засоби 60-180 мiс. Iнструменти, пристрої i 

iнвентар 36-60 мiс. Iншi 36-60 мiс. Органiзацiя може переглядати термiн корисного 

використання об'єкту основних засобiв у разi реконструкцiї, добудови, дообладнання, 

технiчного переозброєння або модернiзацiї об'єкту основних засобiв за умови полiпшення 

(пiдвищення) спочатку прийнятих нормативних показникiв функцiонування (НП(С)БО 7, 

п.25). " 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн) 

2554058.000 2350170.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.) 
41869.000 41869.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн) 

41869.000 41869.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР 

(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 

2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення 

вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi 

активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2 554 058 тис.грн. ) бiльше статутного капiталу (41 869 

тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними X 0 X X 



паперами 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 13185.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 121097.000 X X 

Усього зобов'язань X 134282.000 X X 

Опис: У 2012 роцi емiтент кредитами банку не користувався. Фiнансової допомоги не 

отримував. Iншi зобов'язання: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, 

заборгованiсть з одержаних авансiв, зi страхування, з оплати працi (поточна). 

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
товарна 

руда 
2 608 1475344.00 99.90 2 642 1503610.00 99.90 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Допомiжнi матерiали 13.80 

2 Енергiя на технологiчнi цiлi 10.30 

3 Заробiтна плата робiтникiв 17.30 

4 Амортизацiя 10.90 



5 Ж/Д тариф 13.60 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

06.03.2012 06.03.2012 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2012 1 0 

2 2011 1 0 

3 2010 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія 
 

X 

Акціонери 
 

X 

Реєстратор 
 

X 

Депозитарій 
 

X 

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

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 
 

 

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

останнього разу? 

 
Так Ні 

Підняттям карток 
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування) X 
 



Підняттям рук 
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація 
 

X 

Внесення змін до статуту товариства X 
 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень  
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні) 
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років? 
21 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування 
 

X 

Аудиторський 
 

X 

З питань призначень і винагород 
 

X 

Інвестиційний 
 

X 

Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi 

наглядової ради не створено 

Інші (запишіть) д/в 

 



Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою 
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
 

Інше (запишіть) д/в 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів 
 

X 

Граничний вік 
 

X 

Відсутні будь-які вимоги 
 

X 

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну дiєздатнiсть або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 
X 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена 
X 

 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 1 

 



Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) Ні Ні Ні 

Загальний відділ Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

Секретар правління Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
Так Так Так 

Інше(запишіть): д/в Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу чи бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів правління 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
Так Так Ні Ні 



 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів 
 

X 

Положення про наглядову раду 
 

X 

Положення про виконавчий орган (правління) 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

X 

Положення про ревізійну комісію 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

X 

Інше (запишіть): Положення про iнформацiйну 

полiтику. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Так Так Так Так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

Так Так Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 



 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) 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 
 

X 

Раз на рік X 
 

Частіше ніж раз на рік 
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Правління або директор 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 
Так Ні 

Ревізійна комісія X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 



З власної ініціативи 
 

X 

За дорученням загальних зборів 
 

X 

За дорученням наглядової ради 
 

X 

За зверненням виконавчого органу X 
 

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

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій 
 

X 

Випуск депозитарних розписок 
 

X 

Випуск облігацій 
 

X 

Кредити банків 
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

X 

Інше (запишіть): не визначились  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 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

X 



Не задовольняли умови договору з особою 
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) не змiнювалась 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 28.03.2011 ; яким органом управління прийнятий: 

Затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СУХА БАЛКА". 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Iнформацiя розмiщена на власнiй сторiнцi в мережi Iнтернет. 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного 

управлiння Товариством дотримується. 

 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

д/в 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

д/в 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

д/в 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, 

у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких 

заходів. 

д/в 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики 

або відсутність такої системи. 

д/в 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). д/в 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. д/в 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. д/в 



Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. д/в 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. д/в 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги.  д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).  д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. д/в 

 

 

 

 

 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, 

місяць, 

число) 

2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 
за 

ЄДРПОУ 
00191329 



Територія Дніпропетровська обл. 
за 

КОАТУУ 
121103660 

Організаційно-правова форма 

господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного управління 
 

за КОДУ 0 

Вид економічної діяльності Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

Середня кількість працівників 4037 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса 
50015, Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, 

вул.Конституцiйна,5  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V V 
 

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 990 1391 

- первісна вартість 011 1487 2103 

- накопичена амортизація 012 ( 497 ) ( 712 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 166017 182075 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 1095286 1118118 

- первісна вартість 031 2995457 3134917 

- знос 032 ( 1900171 ) ( 2016799 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 22 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 46 246 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 79896 67860 

Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 8020 66234 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1350255 1435946 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 29686 34850 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 959 47365 

Готова продукція 130 29402 12931 

Товари 140 19216 19846 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 1219851 1465202 

- первісна вартість 161 1250348 1514934 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 30497 ) ( 49732 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 92293 89482 

- за виданими авансами 180 24036 14210 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 488927 274893 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 170376 8614 

- у т.ч. в касі 231 2 0 

- в іноземній валюті 240 29895 96 

Інші оборотні активи 250 1707 2935 

Усього за розділом II 260 2106348 1970424 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 3456603 3406370 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 41869 41869 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 10467 10467 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2297834 2501722 



Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 2350170 2554058 

Частка меншості 385 498 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 167774 185226 

Усього за розділом III 480 167774 185226 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 419629 442186 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 7002 13741 

- з бюджетом 550 14999 19162 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 10243 10177 

- з оплати праці 580 24460 23966 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 461828 157854 

Усього за розділом IV 620 938161 667086 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 3456603 3406370 

Примітки 1. Нематерiальнi активи 



Станом на 31 грудня 2012 року нематерiальнi активи включали наступне, 

тис. грн.: 

                                                                 31.12.2012                    01.01.2012 

Первiсна або переоцiнена вартiсть:  

 

Комп'ютернi програми                                  1 253                                853 

Iншi НМА, вкл. аванси виданi                        850                                634                                                                                         

                                                                         2 103                             1 487  

 Накопичена амортизацiя та знецiнення:  

 

Комп'ютернi програми                                    (511)                            (265) 

Iншi НМА, вкл. аванси виданi                        (201)                           (232) 

                                                                            (712)                           (497) 

                                                                            1 391                            990 

Нижче приведена розшифровка руху нематерiальних активiв за 2012 рiк, 

тис.грн.: 

 

 

Комп'ютерні 
програми 

Інші НМА, 
вкл. аванси 

видані 
Всього 

Станом на 01 січня 2012 року, вартість, за 
вирахуванням накопиченої амортизації 588 402 990 
Надходження 460 375 835 
Вибуття (54) (7) (61) 
Амортизаційні відрахування (252) (121) (373) 

Станом на 31 грудня 2012 року, вартість, за 
вирахуванням накопиченої амортизації 742 649 1 391 

 

2. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї  

Станом на 31 гудня 2012 року основнi засоби включали наступне, тис.грн.: 

 
 
 31.12.2012 01.01.2012 

Первісна або переоцінена вартість:   
Будівлі та споруди 1 569 076 1 532 621 

Машини та устаткування 1 503 037 1 404 852 

Транспорт та транспортні засоби 48 480 41 182 

Гірничорудні  активи 6 591 9 563 

Інші ОС 7 733 7 239 

Незавершене будівництво  182 075 166 017 

          3 316 
992 

 3 161 474 

Накопичена амортизація та знецінення:   
Будівлі та споруди (795 459) (723 404) 

Машини та устаткування (1 199 424) (1 157 642) 

Транспорт та транспортні засоби (15 955) (13 514) 

Гірничорудні активи (1 633) (1 341) 

Інші ОС (4 328) (4 270) 

       (2 016 
799) 

(1 900 171) 

 1 300 193 1 261 303 

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і 
постачальникам основних засобів у розмірі 11 326 тис.грн. і 10 964 тис.грн. на 
31.12.2012 та на 01.01.2012 років відповідно. 



Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 2012 рік, тис.грн.: 

 

Будівл
і та 

спору
ди 

Машин
и та 

устатку
вання 

Транспо
рт та                            

транспор
тні                        

засоби 

Гірни
чі 

акти
ви 

Інші 
ОС 

Незаве
ршене 

будівни
цтво 

Всього 

Станом на 01 січня 
2012 року, вартість, 
за    вирахуванням 
накопиченої 
амортизації, 
знецінення. 

809 
217 247 210 27 668 8 222 

2 
969 166 017 

1 261 
303 

Надходження        
1 217 336 - - - 200 756 

 202 
309 

Введення в 
експлуатацію 40 052 130 330 12 068 - 

1 
604 

(184 
054) - 

Вибуття 
(2 960) (3 967) (1 881) - 

(588
) (644) 

(10 
040) 

Амортизаційні 
відрахування (73 909) 

    (70 
296) 

      (5 
330) (292) 

 
(580) -  

(150 
407) 

Зміна в резерві на 
рекультивацію - - - 

(2 97
2) - - (2 972) 

Станом на 31 грудня 
2012 року, вартість, 
за вирахуванням 
накопиченої 
амортизації, 
знецінення  

773 
617 303 613     32 525 4 958 

3 
405 182 075 

1 300 
193 

 

Група не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв пiд 

час їх переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. Станом на 

31.12.12 первiсна вартiсть таких об’єктiв складала 29 тис.грн., накопичена 

амортизацiя та знецiнення 10 тис.грн. Вартiсть наданих основних засобiв в 

оренду складає 129 533 тис. грн. У фiнансову оренду об’єкти основних 

засобiв не надавались.  

3. Довгостроковi фiнансовi інвестиції 

Iнвестицiю в статутний капiтал ЛД Аджалик, яке є дочiрньою компанiєю 

ТОВ «ТД Евраз Україна», Група враховує по собiвартостi i не консолiдує в 

фiнансiй звiтнiсть, бо вважає цю iнформацiю несуттєвою. Вартiсть 

iнвестицiї ЛД Аджалик складає 22 тис. грн.  

 

4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 гудня 2012 року довгострокова дебiторська заборгованiсть 

включає наступне: 

 

  

31.12.2012 01.01.2012 

Штраф  

 
174 - 

Розрахунки по безвідсотковим 
займам 

 
72 

46 

  
246 46 

 

Група станом на 31 грудня 2012 року має довгострокову дебiторську 



заборгованiсть по ПАТ «Пiвденний ГЗК» у сумi 174 тис. грн. (номiнальна 

вартiсть 5 169 тис. грн. та нарахований дисконт (5 007) тис. грн.). Дана 

заборгованiсть утворилась у результатi укладених Мирових угод мiж ПАТ 

«Пiвденний ГЗК» та ПАТ «Євраз Суха Балка» про вiдстрочення платежу 

строком на 25 рокiв. Заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю, 

визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, яка 

складала 15%. Дата погашення заборгованостi 2037 рiк. 

 

5. Вiдстроченi податковi зобов'язання та податок на прибуток 

Складовi податку на прибуток були наступними: 

                                                                                                            2012 

Поточний податок на прибуток                                                  (89 849) 

Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi                                                                                               

6 571 

Витрати (доходи) з вiдстроченого оподаткування                   (12 036) 

Податок на прибуток                                                                   (95 314) 

 

Доходи Групи пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України. 

Ефективна ставка податку на прибуток вiдрiзняється вiд нормативної 

ставки. Узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй 

фiнансовiй звiтностi, та добутку бухгалтерського доходу помноженого на 

чинну ставку оподаткування в Українi 21% з урахування майбутнiх змiн 

ставок податку на прибуток згiдно положень Податкового кодексу України, 

наведено нижче:  

                                                                                                            2012 

Прибуток / (Збиток) до оподаткування                                       302 689 

 

Податок на прибуток за встановленою ставкою 21%                (63 565) 

Вплив змiни ставки оподаткування                                             (11 336) 

Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей 

оподаткування                                                                               (26 984) 

 

Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi                                                                                                

6 571 

Витрати (доходи) з податку на прибуток                                   (95 314) 

 

Ставка податку на прибуток згiдно положень Податкового кодексу України 

станом на 01.01.2012 складає 21%, станом на 01.01.2013 та 01.01.2014 

складає 19% та 16% вiдповiдно.  

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання пов'язанi з наступними 

статтями: 

 

 

 

 

 

 

31.12.201

2 

 

Зміна, 

визнана у 

звіті про 

сукупні 

доходи 

01.01.20

12 



Відстроченні податкові 

зобов'язання (ВПЗ)   

 

ВПЗ – Основні засоби 

          

(1 828) (2 250) 422 

ВПЗ - Нематеріальні активи 

               

(39) 

              

(39) -                      

ВПЗ – Дебіторська 

заборгованість (6 096) 1 460 (7 556) 

ВПЗ - Інше  

           (1 

555)            55 (1 610) 

 

          

(9 518) 

              

(774) 

     (8 

744) 

Відстроченні податкові активи 

(ВПА)   

 ВПА – Податкові збитки для 

заліку      35 599 (11 670) 

       47 

269 

ВПА – Нараховані зобов'язання 31 314 

             

(356) 

      31 

670 

ВПА – Дебіторська 

заборгованість 

            10 

253 

                

3 850       6 403 

ВПА - Інше  

              

212  (3 086) 3 298 

                                                                                77 378 (11 262) 88 640 

 

  

 Відстроченні податкові активи, 

нетто 67 860 (12 036) 79 896 

 

Погашення суми вiдстроченого податкового активу передбачається  

шляхом включення збитку за 2011 рiк по декларацiї податку на прибуток у 

сумi 211 941тис. грн. у 2013-2015роцi,рiвними сумами 56 273 тис.грн . 

Даний прогноз складений з урахуванням норм чинного податкового 

законодавства i згiдно акту перевiрки ООО «ТД ЕвразРесурсУкраїна» 

податковими органами. 

6. Iншi необоротнi активи 

 

 
 31.12.12  01.01.12 

Дебіторська заборгованість з податку на додану 
вартість до відшкодування 

11 163 - 

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток 49 091 - 

Інші необоротні активи 
 5 980 

          8 
020 



 

      66 234 8 020 

 

Погашення суми передплати з податку на прибуток у розмiрi 60 408 тис.грн. 

передбачається рiвними частками щорiчно протягом 2-х рокiв до 31.12.2014 

шляхом нарахуваннями податку на прибуток у 2013-2014р. Даний прогноз 

складений з урахуванням норм чинного податкового законодавства, а також 

показникiв бюджетної форми на 2014 рiк застосованi для розрахунку 

оподатковуваного прибутку 2014 року. При розрахунку дисконту з податку 

на прибуток Група застосовувала метод ефективної ставки, яка дорiвнювала 

14%, сума дисконту складає 11 317 тис.грн., дисконтова на дебiторська 

заборгованiсть з податку на прибуток - 49 091 тис. грн. 

Погашення суми передплати з податку на додану вартiсть у розмiрi 13 736 

тис.грн. передбачається у 2013-2014 роках шляхом залiку поточними 

податковими зобов’язаннями з ПДВ. При розрахунку дисконту з податку на 

додану вартiсть Група застосовувала метод ефективної ставки 

(дисконтування), яка дорiвнювала 14%, сума дисконту складає 2 573 

тис.грн., дисконтована дебiторська заборгованiсть з податку на додану 

вартiсть – 11 163 тис. грн. 

Iншi необоротнi активи у сумi 5 980 тис. грн. – аварiйний запас. 

7. Запаси 

Запаси включали наступне: 

                                                                        31.12.2012                   01.01.2012 

Виробничi запаси                                                 34 850                         29 686 

Незавершене виробництво                                   47 365                             959 

Готова продукцiя                                                   12 931                        29 402 

Товари                                                                     19 846                        19 216 

                                                                                114 992                       79 263 

Резерв зi списання вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї на 31 грудня 

2012та 01 сiчня 2012 рокiв становив 498 тис.грн. та 936 тис.грн. 

  

8. Передплати та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть та передплати включали наступне: 

 

31.12.2012 01.01.2012 

Інша поточна дебіторська заборгованість 280 341 

(5 448) 

491 739 

(2 812) Резерв сумнівних боргів 

 

274 893 488 927 

Передплати видані 14 517 

(307) 

24 039 

(3) Резерв сумнівних боргів 

 

14 210 24 036 

 

9. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включали 

наступне: 

                                                                   31.12.2012                      01.01.2012 

Податок на прибуток                                      43 741                             59 029 

ПДВ                                                                  78 349                             33 501 

Резерв по ПДВ                                               (32 659)                              (240) 



Iншi податки                                                           51                                     3 

                                                                           89 482                            92 293 

ПДВ за авансами виданими                              2 230                                 958 

Страховi внески                                                    705                                  749 

                                                                              2 935                              1 707 

10. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, переважно складаються з грошових коштiв 

на поточних банкiвських рахунках та були деномiнованi в наступних 

валютах: 

                                                                         31.12.2012                01.01.2012 

Гривнi                                                                      8 614                      170 376 

Долари США                                                                96                        29 895 

                                                                                   8 710                     200 271 

11. Статутний капiтал 

Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал складає 41 869 377,55 грн. i його 

розподiлено на 837 387 551 штук простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю. 

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному 

капiталi товариства наведена в таблицi: 

 

Найменування 

Частка у 

статутному 

капіталі (%) 

станом на 

31.12.12 р. 

Частка у 

статутному 

капіталі (%) 

станом на 

31.12.11 р. 

БОЛКІВІРОС ХОЛДІНГЗ ЛТД (BOLKIVIROS HOLDINGS 

LTD). Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, 

Джуліа Хауз П.С.1066. Кількість акцій у володінні 

208 500 000 штук. Номінальна вартість акцій 

10 425 000,00 грн. 

24.8989 24.8989 

ТОЛЛІПОН ЛТД (TOLLIPONE LTD). Адреса: Кіпр, 

Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066. 

Кількість акцій у володінні 208 000 000 штук. 

Номінальна вартість акцій 10 400 000,00 грн. 

24.8392 24.8392 

ХІТШАЙ ХОЛДІНГЗ ЛТД (HEATSHINE HOLDINGS LTD). 

Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа 

Хауз П.С.1066. Кількість акцій у володінні 197 641 256 

штук. Номінальна вартість акцій 9 882 062,80 грн. 

23.6021 23.6021 

ЧАНТУСОС ХОЛДІНГЗ ЛТД (CHANTUSOS HOLDINGS LTD). 

Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа 

Хауз П.С.1066. Кількість акцій у володінні 205 200 000 

штук. Номінальна вартість акцій 10 260 000,00 грн. 

24.5048 24.5048 

Інші акціонери. Кількість акцій у володінні 18 046 295 

штук. Номінальна вартість акцій 902 314,75 грн. 

 

2.155 2.155 

       

 

12. Iншi довгостроковi зобов’язання 

 



Група станом на 31 грудня 2012 року має довгострокову заборгованiсть 

перед ПАТ «Пiвденний ГЗК» штраф за несвоєчасну сплату продукцiї у сумi 

4 665 тис. грн. (номiнальна вартiсть 37 977 тис. грн. та нарахований дисконт 

(33 312) тис. грн.) Дана заборгованiсть утвориласьурезультатi укладених 

Мирових угод мiж ПАТ «Пiвденний ГЗК» та ТОВ «ЄвразРесурс Україна» 

про вiдстрочення платежу строком на 15 рокiв.Заборгованiсть оцiнюються 

за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 

ефективної процентної ставки, яка складала 15,00%.,та перед ТОВ 

«Компарекс Україна» за програмне забезпечення у сумi 112 тис. грн.  

 

Iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне: 

                                                                             31.12.2012             01.01.2012 

Зобов'язання з виплат працiвникам                        167 230                  153 571 

Резерв з рекультивацiї землi (23)                              13 219                   14 203 

Iнша довгострокова заборгованiсть                    4 777                         - 

                                                                            185 226              167 774 

13. Зобов’язання з виплат працiвникам 

Плани зi встановленими внесками 

 

Пенсiйнi плани з встановленими внесками являють собою вiдрахування 

Групи Пенсiйному Фонду, Фонду соцiального страхування та Фонду 

зайнятостi. У Групи немає юридичних або добровiльно прийнятих на себе 

зобов'язань по наступним вiдрахуванням в вiдношеннi проведених виплат. 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення зi встановленими внесками, визнанi 

як витрати за 2012 рiк, становили 82 163 тис. грн. 

 

Плани зi встановленими виплатами 

  

Група формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями 

вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України витрати на виплату та доставку 

пенсiй, нарахованих на пiльгових умовах громадянам, якi працювали повний 

робочий день на пiдземних роботах та роботах з особливо шкiдливими i 

особливо важкими умовами працi на пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 13 ЗУ 

«Про пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову пенсiю. 

Чистi витрати по виплатах (вiдображенi у складi собiвартостi реалiзованої 

продукцiї) за 2012 рiк: 
 

 2012  

Вартість поточних послуг          (9 926)  
Процентні витрати       (25 434)  
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному 

році (4 174) 
 

Вартість послуг попередніх періодів 1 565  

Чисті витрати по виплатам (37 969)  

 
Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами: 

   

 
31.12.201

2 
01.01.20

12 

Зобов’язання по виплатам  210 625 193 825 
   

   
Не визнані чисті актуарні прибутки / (збитки) (51 221) (49 645) 
Не визнані послуги минулих років 7 826 9 391 



Заборгованість по виплатам  167 230 153 571 

 
Рух зобов’язань по плану зі встановленими виплатами: 

 2012              

   
Станом на початок періоду  193 825  
Процентні витрати 25 434  
Вартість поточних послуг 9 926  
Вартість послуг попередніх періодів   

Виплачені винагороди (24 310)  

Актуарні (прибуток) / збитки з зобов’язань 5 750  

Станом на кінець періоду 210 625  

 
Основні припущення, використані при визначенні довгострокових зобов'язань  
наведені нижче: 
 

    
2012 2011 

   Ставка дисконтування 14% 14% 

Майбутній  зріст заробітної плати 
2013-16%, 
потім-8% 

2012-6%, 
потім-8% 

   

За цим пенсiйним планом немає активiв. 

Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом  

Компанiя провела аналiз чутливостi для того, щоб проiлюструвати вплив 

змiн в основних актуарних припущеннях, що використовувалися для оцiнки, 

на розмiр зобов'язання за планом з установленими виплатами станом на 

31.12.2012. Аналiз проводився у вiдношеннi всiх зобов'язань при змiнi 

основних номiнальних параметрiв моделi. 

 

Змiна параметру                                                        - 1,0 %           + 1,0 % 

Параметр                                      Змiна кiнцевих зобов'язань,             % 

Рiст заробiтної плати                                                 (2,92)%           3,11% 

Ставка дисконтування                                               (5,19)%          6,04% 

Плиннiсть кадрiв                                                         (0,25)%          0,24% 

 

14. Iншi податки до сплати  

 

Податки до сплати включали наступнi види податкiв : 

                                                                               31.12.2012      01.01.2012 

 

Податок на додану вартiсть                                         6 196             4 813 

Податок на землю -                                                                                1 86 

Податок з доходiв фiзичних осiб                                1 413                1142 

Податок на прибуток                                                    2 125 

Податок на добичу корисних копалин                       9 091                7 009 

Iншi податки, штрафи та пенi                                        337                  1849 

Податки до сплати                                                      19 162               14 999 

Єдинi соцiальнi внески                                               10 177               10 243 

15. Iншi поточнi зобов’язання 

 

До складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» включенi зобов’язання, якi не 

пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку кредиторської 

заборгованостi. 

Данi про склад статтi «Iнша поточна заборгованiсть»: 



 

  

 

31.12.2

012 

01.01.2

012 

Резерв  по судовим позовам 20 254 24 077 

КЗ заборгованість за придбаний ТД Евраз Ресурс 

Україна 
37 239 828 

Заборгованість за нарахованими штрафними санкціями 61 122 99 110 

Заборгованість за залізничний тариф 73 345 91 079 

Розрахунки з іншими кредиторами 3 096 7 734 

  157 854 461 828 

 

 

 

Керівник 

 

 

Давидов А.В. 

 

Головний бухгалтер 

 

Терещенко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 



Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
за ЄДРПОУ 00191329 

Територія Дніпропетровська обл. за КОАТУУ 121103660 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності   V V 
 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 5393550 0 

Податок на додану вартість 015 799641 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 20140 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 4573769 0 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3458847 ) ( 0 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 1114922 0 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6780 0 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 144746 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 080 ( 593919 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 81936 ) ( 0 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 301101 0 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 723 0 

Інші доходи 130 33294 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 27422 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 5007 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 302689 0 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 95314 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 207375 0 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 1855 0 

Чистий: 

- прибуток 220 205520 0 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2868562 0 

Витрати на оплату праці 240 215234 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 94698 0 



Амортизація 260 150780 0 

Інші операційни витрати 270 955181 0 

Разом 280 4284455 0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 837387551 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 837387551 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.24543 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 0.24543 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки 1. Доходи та витрати 

В 2012 роцi 33% доходу вiд реалiзацiї складає дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного 

виробництва, залишок доходу вiд реалiзацiї складає дохiд вiд перепродажу продукцiї 

та наданих послуг.  

До собiвартостi реалiзованої продукцiї, витрат на збут, адмiнiстративних та iнших 

операцiйних витрат, були включенi наступнi витрати, тис.грн.: 

                                                                                                                                   2012 

 

Собiвартiсть товарно-матерiальних запасiв, вiднесена на витрати          (2 868 562)  

Витрати на утримання персоналу, включаючи вiдрахування на соцiальне  

забезпечення                                                                                                     (309 932) 

Амортизацiйнi вiдрахування                                                                           (150 780) 

 

2. Iншi Операцiйнi доходи та витрати 

Операцiйнi витрати за 2012 рiк становили, тис.грн.:  

                                                                                                                                   2012 

Витрати вiд курсових рiзниць                                                                             (7 644) 

Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття активiв                                            (7 108) 

Витрати з знецiнення                                                                                          (13 890) 

Соцiальнi витрати: у т.ч.                                                                                    (36 397) 

Витрати на благодiйнiсть                                                                                   (27 444) 

Витрати по операцiям соцiального характеру                                                    (6 291) 

Витрати на навчання                                                                                             (2 023) 

Знецiнення соцсфери                                                                                               (639) 

 

Iншi витрати: у т.ч.                                                                                               (16897) 

Вiдновлювальнi роботи з лiквiдацii наслiдкiв надзвич.подiй                           (7273) 

Витрати на створення резерву по сумнiвним боргам ДЗ                                   (4305) 

Збитки минулих рокiв                                                                                            (1284) 

Витрати на простої                                                                                                   (433) 

Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей (амортизацiя, 

зарплата тощо)                                                                                                      (427) 

Витрати на держмито                                                                                           (425) 

Штрафи сплаченi                                                                                                  (265) 

iншi                                                                                                                       (2485) 

                                                                                                                           (81 936) 



Операцiйнi доходи за 2012 рiк становили, тис.грн.: 

                                                                                                                                 2012 

Прибуток вiд надлишкiв ОС, НКР та устаткування при iнвентаризацii           1553 

Чистий (збиток)/прибуток вiд створення/вiдновлення резерву по сумнiвних 

 боргах з iншої дебiторської заборгованостi, авансiв виданих  

(не пiд кап.вкладення)                                                                                            1418 

Прибуток вiд вiдшкодування моральних збиткiв                                                1000 

Штрафи отриманi                                                                                                      971 

Чистий прибуток / (збиток) вiд лiквiдацiї основних засобiв (дохiд  

вiд брухту / витрати на демонтаж)                                                                          186 

Iншi                                                                                                                           1652 

                                                                                                                                  6 780 

3. Фiнансовi доходи та витрати 

Фiнансовi доходи та витрати за 2012 рiк . включали наступне: 

 

Фінансові витрати   

Тис. 

грн. 

Відсотки за пенсійними зобов’язаннями  (25 434) 

Відсотки за зобов’язанням по рекультивації землі  (1 988) 

Інші не операційні Витрати (5 007) 

Разом (32 

429) 

Фінансові доходи 

 Відсотки банку до отримання 711 

Доходи ефекту дисконтуванні довгострокової дебіторської заборгованості 12 

Інші не операційні Доходи  33 294 

Разом 34 017 

4. Операцiї з пов’язаними сторонами 

 

Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi 

особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих 

самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що 

Група здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття 

операцiй з пов'язаними сторонами. 

 

Характер взаємовiдносин мiж пов’язаними сторонами такий, що всi вони, 

знаходяться пiд загальним контролем Групи Lanebrook Limited (Нiкосiя, Кiпр), яка 

через iнших осiб, якi контролюються нею, володiє бiльше нiж 50% акцiй цих 

пов’язаних сторiн. 

 

Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за звiтний перiод представленi 

наступним чином. 

 

 



Найменування 

Продаж товарів, 
робіт, послуг за   

12 міс., тис. 
грн. 

Закупівля 
товарів, робіт, 

послуг за 
12міс., тис. грн. 

ТОВ «ЄВРАЗ Транс Україна» - 38 081 
ТОВ «ТД ЄВРАЗ Ресурс Україна» - - 
ОУС 511 4 591 
Greyridge Coal and Shipping Limited, - - 
ТК ЄВРАЗ Холдинг - 2 203 
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ - ім. Петровського» 1 058 085 170 257 
Інтерлок-Кривий Ріг   157 15 624 
ПАТ «ЄВРАЗ ДКХЗ»   21 378 35 300 
ООО ЕВРАЗ Техника             - 143 
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс»                                                                     990 073 616 581 
East Metals 811 141 35 864 
ЄВРАЗ Украина 446 16 229 
ЄВРАЗ ЗСМК - 42 549 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - 13 118 
ООО «Распадский уголь» - 275 067 
NTMK - 30 052 
ЛК Аджалык, ООО - 10 
Бон Лайф, ООО 509 - 
ВАТ ЮГОК 333 078 - 

Разом 3 215 378 1 295 669 

 

Закупiвля вiд пов’язаних сторiн складається з придбання металовиробiв (ПАТ 

ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського), автомобiлiв ( ПАТ «ЕВРАЗ Україна»); а також 

отримання послуг: бухгалтерських ( ТОВ «ОУС Україна»), охороннi (ТОВ 

«Iнтерлок – Кривий Рiг»), послуги програм для ЕВМ (ТОВ «ЕВРАЗ Технiка). 

 

Продаж пов язаним сторонам складається з реалiзацiї коксу ( ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. 

Петровського, ПАТ «ЕВРАЗ Баглiйкокс»), руда агломерацiйна (East Metals); 

надання послуг: оренда (ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм.. Петровського, ТОВ «ОУС 

Україна», ПАТ «ЕВРАЗ Україна», ТОВ «Iнтерлок – Кривий Рiг», ООО «Бон 

Лайф»), угольний концентрат (ПАТ «ЕВРАЗ Баглiйкокс», ПАТ ЄВРАЗ ДМЗ iм. 

Петровського). 

Iншi операцiї з пов язаними сторонами 

В 2012р. мiж ПАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була 

укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 25 рокiв та датою 

погашення заборгованостi у 2037 роцi. Внаслiдок чого була визнана довгострокова 

дебiторська заборгованiсть у сумi 174 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 5169 

тис.грн., резерв дисконтування 4995 тис.грн.). Ефект вiд довгострокового 

погашення дисконту було вiднесено на фiнансовi витати в сумi 5007 тис.грн., 

доходи при дисконтуваннi довгострокової дебiторської заборгованостi – у 

фiнансовi доходи в сумi 12 тис.грн.  

 

В 2012р. мiж ТОВ «ТД «Євраз Ресурс Україна» та ВАТ «Пiвденний ГЗК» була 

укладена мирова угода з вiдстрочкою платежу строком на 15 рокiв та датою 

погашення заборгованостi у 2027 роцi. Внаслiдок чого була визнана довгострокова 

кредиторська заборгованiсть у сумi 4665 тис.грн. (первiсна вартiсть складала 

37958тис.грн., резерв дисконтування 33293 тис.грн.). Доход вiд ефекту 

дисконтування довгострокових зобов’язань було вiдображено у фiнансових 

доходах. 

За 2012 рiк вiд Пов’язаних сторiн були отриманi та сплаченi грошовi кошти, якi 



мали вiдображення в iнших операцiйних доходах та витратах вiдповiдно.  

До iнших операцiйних доходiв було вiднесено: прибуток вiд вiдшкодування 

моральних збиткiв вiд ТОВ «Євраз Транс Україна» в сумi 350 тис.грн; штрафи 

отриманi вiд ТОВ «Євраз Транс Україна» в сумi 142 тис.грн. 

До iнших операцiйних витрат було вiднесено: витрати на вiдновлювальнi роботи з 

лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних подiй у сумi 2274 тис грн. перед ТОВ «Євраз 

Транс Україна»; витрати на створення резерву по сумнiвним боргам iншої 

дебiторської заборгованостi з ВАТ «Пiвденний ГЗК» у сумi 48 тис.грн.; витрати на 

штрафи сплаченi ТОВ «Распадський уголь» у сумi 13 тис.грн. 

Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду склалася вiдповiдно до вище приведених 

операцiй мiж Групами групи та пов‘язаними сторонами. 

 

Заборгованiсть на 31.12.2012р. та 01.01.2012 р. склалася вiдповiдно до нижче 

приведених операцiй мiж пов’язаними сторонами. 

 

Найменування 

Дебітор. 

забор-ть 

станом на 

31.12.2012, 

тис. грн. 

Кредит. 

забор-ть 

станом на 

31.12.2012, 

тис. грн. 

Дебітор. 

забор-ть 

станом на  

01.01.2012, 

тис. грн. 

Кредит. забор-

ть станом на  

01.01.2012,      

тис. грн. 

Короткострокова 
заборгованість     
ТОВ «ЄВРАЗтранс Україна» - 48 225 - 23 586 
ОУС 53 891 50 440 
Greyridge Coal and Shipping 
Limited - - 188 087 21 470 
ТК ЄВРАЗ Холдинг - 30 801 - 71 890 
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ ім. 
Петровського» 966 171   67 747 709 176 59 759 
ВАТ ЮГОК 31 948   61 124 24 241 99 112 
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» 366 720 81 581 243 716 18 225 
ЄВРАЗ Україна 113 3 108 179 368 
East Metals 160 644 - 287 416 64 878 
ЄВРАЗ ЗСМК - 19 618 21 143 1 
ООО ЕВРАЗ ТЕХНИКА - 28 - - 
Company Steeltrade Limited - 37 - - 
Інтерлок-Кривий Ріг 24 1 121 4 1 128 
ПАО «Евраз ДКХЗ» - 748 66 950 17 115 
ЛК Аджалык, ООО 210 - - - 
Бон Лайф, ООО 506 - 51 - 
Распадский уголь, ООО - 81 188 - 12 221 
NTMK - 10 355 - - 
ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» - - - 35 336 

Короткострокова 
заборгованість до 
вирахування резерву  1 526 389 406 572 1 541 013 425 529 

Резерв (ВАТ ЮГОК) (48) - - - 

Короткострокова 
заборгованість з 
урахуванням резерву 1 526 341 406 572 1 541 013 425 529 

Довгострокова 
заборгованість     
( номінальна вартість)      
ВАТ ЮГОК 5 169 37 958 - - 
Нарахований дисконт (4 995) (33 293) - - 

Довгострокова 174 4 665 - - 



заборгованість за 
вирахуванням дисконту 

 

 

Оцiнка активiв i зобов’язань мiж пов’язаними сторонами здiйснюється за методом 

балансової вартостi.  

Витрати на винагороди старшому керiвному персоналу 

                                                                     

                                                                                           2012 

Заробiтна плата                                                                5 550 

Нарахування на заробiтну плату (ЕСВ)                           858 

Загальна сума винагород                                                6 408 

 

 

Керівник 

 

 

Давидов А.В. 

 

 

Головний 

бухгалтер 

                                                                

 

                                                               Терещенко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 



Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА" 
за ЄДРПОУ 00191329 

Територія Дніпропетровська обл. за КОАТУУ 121103660 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4987352 0 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 8707 0 

Повернення авансів 030 9323 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 73453 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 770 0 

Інші надходження 080 215875 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 4446222 ) ( 0 ) 

Авансів 095 ( 15498 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 1949 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 199682 ) ( 0 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 382 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 32748 ) ( 0 ) 



Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 125633 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 98151 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 70825 ) ( 0 ) 

Цільових внесків 140 ( 24310 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 73239 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 206841 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 206841 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 2918 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 711 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 243302 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 164955 ) ( 0 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 404628 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -404628 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -197787 0 

Залишок коштів на початок року 410 200279 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 6218 0 

Залишок коштів на кінець року 430 8710 0 



 

Примітки 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, переважно складаються з 

грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках та були 

деномiнованi в наступних валютах: 

31.12.2012 01.01.2012 

Гривнi 8 614 170 376 

Долари США 96 29 895 

8 710 200 271 

 

Керівник 

                     

                   Давидов А.В. 

 

Головний бухгалтер 

                     

                   Терещенко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 



Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА" 
за ЄДРПОУ 00191329 

Територія Дніпропетровська обл. за КОАТУУ 121103660 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 

Статут

ний 

капітал 

Пайов

ий 

капіта

л 

Додатков

ий 

вкладени

й капітал 

Інший 

додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок року 
010 41869 0 0 0 10467 2297834 0 0 

23501

70 

Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скориговани

й залишок на 

початок року 

050 41869 0 0 0 10467 2297834 0 0 
23501

70 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних 

засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеног

о 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



незавершеног

о 

будівництва 

Дооцінка 

нематеріальн

их активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальн

их активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 205520 0 0 
20552

0 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного 

капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплений 

акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акцій 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкодова

них збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані 

активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 -1632 0 0 -1632 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 0 0 203888 0 0 

20388

8 

Залишок на 

кінець року 
300 41869 0 0 0 10467 2501722 0 0 

25540

58 

Примітки 1. Статутний капiтал 

Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал складає 41 869 377,55 

грн. i його розподiлено на 837 387 551 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд 

сплачено повнiстю. 

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в 

статутному капiталi товариства наведена в таблицi: 

 

Найменування 

Частка у 
статутному 
капіталі (%) 
станом на 
31.12.12 р. 

Частка у 
статутному 
капіталі (%) 
станом на 
31.12.11 р. 

БОЛКІВІРОС ХОЛДІНГЗ ЛТД (BOLKIVIROS 
HOLDINGS LTD). Адреса: Кіпр, Нікосія, 
Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066. 
Кількість акцій у володінні 208 500 000 штук. 
Номінальна вартість акцій 10 425 000,00 грн. 

24.8989 24.8989 

ТОЛЛІПОН ЛТД (TOLLIPONE LTD). Адреса: 
Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа 
Хауз П.С.1066. Кількість акцій у володінні 
208 000 000 штук. Номінальна вартість акцій 
10 400 000,00 грн. 

24.8392 24.8392 

ХІТШАЙ ХОЛДІНГЗ ЛТД (HEATSHINE HOLDINGS 
LTD). Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 
3, Джуліа Хауз П.С.1066. Кількість акцій у 
володінні 197 641 256 штук. Номінальна 
вартість акцій 9 882 062,80 грн. 

23.6021 23.6021 

ЧАНТУСОС ХОЛДІНГЗ ЛТД (CHANTUSOS 
HOLDINGS LTD). Адреса: Кіпр, Нікосія, 
Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066. 
Кількість акцій у володінні 205 200 000 штук. 
Номінальна вартість акцій 10 260 000,00 грн. 

24.5048 24.5048 

Інші акціонери. Кількість акцій у володінні 
18 046 295 штук. Номінальна вартість акцій 
902 314,75 грн. 
 

2.155 2.155 

 

Керівник                   Давидов А.В. 

Головний бухгалтер                   Терещенко Н.А. 

Інформація щодо аудиторського висновку 
ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 



 

Акцiонерам та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Ми провели аудит попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», (код ЄДРПОУ – 00191329, мiсцезнаходження: Україна, 

Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Конституцiйна 5, дата державної реєстрацiї – 

13.01.1995р.) (далi - Товариство), що додається та включає Попереднiй консолiдований звiт про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, Попереднiй консолiдований звiт про сукупнi 

доходи, Попереднiй консолiдований звiт про змiни у власному капiталi, Попереднiй 

консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих 

аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Цi попереднi консолiдованi 

фiнансовi звiти складаються та подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

Цей аудиторський висновок (звiт) складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в 

рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вiд 19 

грудня 2006 №1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку» (далi - Положення). 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цих попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог 

законодавства України у тому числi Листа Мiнiстерства Фiнансiв України № 31-08410-06-

5/30523 вiд 07 грудня 2011 р., та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої консолiдованої фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих попереднiх консолiдованих фiнансових 

звiтiв на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попереднi 

консолiдованi фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у попереднiх консолiдованих фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур 

залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються пiдготовки та достовiрного представлення попереднiх консолiдованих фiнансових 

звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення попереднiх 

консолiдованих фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

Думка 

На нашу думку, попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих 



аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi результати та 

рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до основи, викладенiй у 

Примiтцi 2. 

Пояснювальний параграф 

 

Не змiнюючи нашої думки звертаємо вашу увагу на Примiтку 2, яка пояснює, чому iснує 

iмовiрнiсть того, що подана попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть, може вимагати 

корекцiї до того як вона буде використана в якостi фiнальних порiвняльних даних за 2012 р., а 

також на основу пiдготовки попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi з урахуванням 

вимог Листа Мiнiстерства Фiнансiв України № 31-08410-06-5/30523 вiд 07 грудня 2011 р.  

Крiм того, ми звертаємо Вашу увагу на той факт, що, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), тiльки повний набiр фiнансової звiтностi, що мiстить звiт 

про фiнансовий стан, звiт про сукупнi доходи, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух 

грошових коштiв, разом з порiвняльною iнформацiєю та пояснювальними примiтками можуть 

забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв дiяльностi та 

рух грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ. 

 

Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - 

НКЦПФР), що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються 

до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають 

висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та 

професiйних учасникiв фондового ринку. 

Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту 

попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «ЄВРАЗ 

СУХА БАЛКА» (далi - Товариство), що включають Попереднiй консолiдований звiт про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, Попереднiй консолiдований звiт про сукупнi 

доходи, Попереднiй консолiдований звiт про змiни в капiталi, Попереднiй консолiдований звiт 

про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової 

полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового 

тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки 

питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, 

можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР. 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попереднiх 

консолiдованих фiнансових звiтiв ми висловлюємо нашу думку: 

Стосовно розкриття iнформацiї про активи вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї 

щодо активiв. 

Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2012, що Товариство розкрило в попереднiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 3 406 370 тис.грн. (01.01.2012 – 3 456 603 тис.грн.) 

Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї за 

видами зобов’язань. 



Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2012, що Товариство розкрило в попереднiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 852 312 тис. грн. (01.01.2012 – 1 105 935 тис.грн.). 

Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог законодавства України 

Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї про 

власний капiтал. Загальний обсяг власного капiталу станом на 31.12.2012, що Товариство 

розкрило в попереднiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi – 2 554 058 тис. грн. (01.01.2012 – 2 

350 668 тис.грн.), в тому числi зареєстрований статутний капiтал – 41 869 тис.грн. (01.01.2012 – 

41 869 тис.грн.) 

Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Станом на 31.12.2012 фактична вартiсть чистих активiв Товариства 2 554 058 тис.грн. (див. 

«Попереднiй консолiдований звiт про фiнансовий стан»).  

Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни  

Зареєстрований статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2012 складає 41 869 тис. грн. 

(01.01.2012 – 41 869 тис.грн.), що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами сплачено 

повнiстю та у встановленi законодавством термiни. 

Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi 

показники визначенi НКЦПФР 

Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. 

Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України  

Товариство не здiйснювало випуск забезпечених цiнних паперiв. 

Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного 

покриття вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї» 

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй. 

Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) 

Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства вимогам законодавства України в частинi розкриття iнформацiї про 

чистий прибуток. 

Загальний обсяг прибутку за 2012 рiк, що Товариство розкрило в попереднiй консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi – 205 520 тис. грн. 

Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами  

Станом на 31.12.2012 Товариство не мало зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними 

паперами. 

Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з 

управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв 

Товариство не є компанiєю з управлiння активами. 

Стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 

на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 

паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 

ринок»: 

• прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 

статутного капiталу – не приймалися;  

• прийняття рiшення про викуп власних акцiй – не приймалися;  

• факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – проходження лiстингу не 

здiйснювалося;  

• отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента – не 

отримувалася;  

• змiна складу посадових осiб емiтента – не було;  

• змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй – не було;  

• рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв – не приймалися;  

• рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не приймалися;  



• порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю – не 

порушувалося, не виносилися;  

• рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не 

приймалися. 

 

 

Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011) 

У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - 

НКЦПФР) до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм 

емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку 

стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв. 

Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 

аудиторської перевiрки попереднiх консолiдованих фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалi – Товариство) на 31.12.2012. Зазначена iнформацiя 

отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та 

проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки 

питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, 

можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР. 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попередньої 

консолiдованої фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку: 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй 

статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Станом на 31.12.2012 вартiсть чистих активiв Товариства складала 2 554 058 тис.грн. (див. 

«Попереднiй консолiдований звiт про фiнансовий стан»), що вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства.. 

Висновки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до 

НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю: 

Разом з фiнансовою звiтнiстю не подається iншої iнформацiї. 

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi): 

Зазначенi правочини не виконувалися Товариством впродовж звiтного перiоду 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства": 

Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства».  

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi"): 

До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень попереднiх фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку 

цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та 

достовiрного представлення попереднiх фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських 

процедур, якi вiдповiдають обставинам. 

 

 

 



 

Вiдомостi про аудиторську фiрму: 

 

Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»; 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв – 

2091, видане 26 сiчня 2001 року; 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

 

1.Iнформацiя про Пiдприємство 

  

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є одним з найбiльших пiдприємств по видобутку залiзної руди на 

територiї Украйни. Основним видом дiяльностi Товариства є добування залiзних руд. 

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» засноване вiдповiдно до Указу Президента України «Про 

корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.93 р. №210/93, наказу Мiнiстерства економiки 

України вiд 16.05.04 р. №47, наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 31.05.04 р. №168 та 

наказу Комiтету економiки виконкому Днiпропетровської обласної ради вiд 27.12.94 р. №101 

шляхом перетворення державного рудника «Суха Балка» у вiдкрите акцiонерне товариство. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 22 вiд 

28.03.2011 р.) та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, Вiдкрите акцiонерне 

товариство "СУХА БАЛКА" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство ("ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА"). 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2012 рiк становила 4037 особи. 

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» i її структурнi пiдроздiли розташованi: Днiпропетровська область, 

м. Кривий Рiг, вул. Конституцiйна, 5.  



 

Основними видами діяльності Групи є видобуток руди, будівництво, торгівля. 

Структура Групи на 31 грудня 2012 и 01 січня 2011 року виглядала наступним чином: 

 

Найменування Групи 
Країна 

реєстрації 
Основна 

діяльність 

Ефективна частка володіння 

31.12.2012  01.01.2012 

ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА Україна 
видобуток 

руди 
материнська 

компанія 
материнська 

компанія 

ТОВ КРИВОРІЖШАХТОБУД Україна будівництво 100% 51% 

ТОВ ТД ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА Україна торгівля 100% - 

ТОВ ТД ЄВРАЗ УКРАЇНА Україна торгівля 100% - 

 

2. Основа пiдготовки звiтностi. 

Ця попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть згiдно МСЗФ була пiдготовлена виключно для 

використання керiвництвом Групи з метою надання допомоги Групи в її переходi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 31 грудня 2013 року. Фiнансова 

звiтнiсть Групи станом на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних 

Стандартiв Бухгалтерського Облiку (Українськi(ПСБО). Цi стандарти вважаються попереднiми 

стандартами облiку як визначено в МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi для пiдготовки попереднього МСФЗ звiту про фiнансовий стан на 1 сiчня 

2012 року вiдповiдно до вимог МСФЗ 1. 

Згiдно наказу Мiнiстерства Фiнансiв України N 12-208/1757-14830 вiд 07 грудня 2011 року, 

Компанiї якi обрали дату переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року, мають право не надавати 

порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк, окрiм балансу. Вхiдний звiт про фiнансовий стан згiдно 

МСФЗ Компанiї складають на 01 сiчня 2012 року. Ця фiнансова звiтнiсть вважається 

попередньою фiнансовою звiтнiстю за 2012 рiк згiдно МСФЗ. 

При пiдготовцi цiєї попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ керiвництво 

використовувало свої найкращi знання очiкуваних стандартiв та iнтерпретацiй, фактiв та 

обставин та облiкову полiтику, якi будуть використовуватися при пiдготовцi Компанiєю першої 

повної консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. 

Хоча ця попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена згiдно МСФЗ, заснована на 

кращих знаннях керiвництва стандартiв i iнтерпретацiй, поточних фактах i обставинах, це не 

виключає можливостi їх змiни. Наприклад, поправки або додатковi стандарти та iнтерпретацiї, 

можуть бути виданi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Тому, поки Група 

готує свою першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ i встановлює свою дату переходу, як 

це визначено вiдповiдно до МСФЗ 1, не можна виключати можливостi коригування цiєї 

попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ. 

Вiдповiдно, ця попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть не вважається представленням 

повного комплекту консолiдованої фiнансової звiтностi Групи згiдно МСФЗ. 

Попередня фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). 

Дана попередня фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за 

первiсною вартiстю. Попередня фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми 

округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

Менеджмент Групи пiдготував попередню фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу 

подальшого безперервного функцiонування. 

3. Основа консолiдацiї. 

Реструктурiзацiя Групи 

Ця попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що 

структура Групи, яка змiнилася 19 вересня 2012р, iснувала з початку року. У вереснi 2012 у 



результатi реструктуризацiї Групи 100% статутного капiталу ТОВ «Торговий дiм «ЄвразРесурс» 

Україна», компанiї що знаходилася пiд загальним контролем кiнцевого власника, були придбанi 

ПАО «Євраз Суха Балка».  

Придбання ТОВ «Торговий дiм «ЄвразРесурс» Україна» наведено у фiнансовiй звiтностi як 

операцiя мiж компанiями пiд загальним контролем. Виходячи з економiчної сутi реорганiзацiї, 

менеджмент Групи використовує метод попереднього облiку при пiдготовцi попередньої 

фiнансової звiтностi. 

Принципи методу попереднього облiку: 

•Група не перераховує активи та зобов’язання за справедливою вартiстю. Замiсть цього Група 

поєднує активи та зобов’язання, з облiкових даних компанiї, яку купують (попередня балансова 

вартiсть) з метою забезпечення єдностi облiкової полiтики. 

•Гудвiл не визнається при попередньому облiку. Попередня звiтнiсть може призвести до рiзниць 

в консолiдацiї, наприклад, винагорода може вiдрiзнятися вiд сукупної балансової вартостi 

активiв та зобов’язань (станом на дату операцiї) компанiї, яку купують. Такi рiзницi 

вiдображають в капiталi у складi нерозподiленого прибутку. 

•Консолiдована фiнансова звiтнiсть мiстить фiнансовi результати компанiї, якби обидвi компанiї 

(компанiя-покупець та компанiя, що купується) завжди були комбiнованими. Таким чином, 

консолiдована фiнансова звiтнiсть мiстить рiчнi фiнансовi результати обох компанiй, не 

дивлячись на те, що об’єднання бiзнесу виникнуло на протязi року.  

При використаннi вищезазначеного методу консолiдацiї, сальдо, операцiй мiж компанiями Групи 

та нереалiзованi прибутки вiд таких операцiй виключаються. Облiкова полiтики дочiрнiх 

компанiй була змiнена за необхiдностi забезпечення вiдповiдностi облiковiй полiтицi Групи. 

Припинення консолiдацiї дочiрнiх компанiй починається з дати втрати контролю над їх 

дiяльнiстю. 

Дочiрнi компанiї 

Дочiрнi компанii повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що представляє собою 

дату одержання контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватись до дати 

втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий 

перiод, що i звiтнiсть материнської Групи на основi послiдовного використання Облiкової 

полiтики для всiх компанiй Группи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нериалiзованi 

прибутки i збитки, що виникли в результатi операцiй всереденi Групи, повнiстю виключенi. 

Збитки дочiрньої компанiї вiдносяться на частку меншостi навiть в тому випадку, якщо це 

призводить до вiд`ємного сальдо. 

Змiни долi участi в дочiрнiй компанiї без втрати контролю облiковується як операцiя з 

капiталом.  

4. Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення . 

Судження 

Пiдготовка попередньої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну 

дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми 

виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних 

значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань 

балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та оцiнки. 

У процесi застосування облiкової полiтики Групи керiвництво використовувало такi судження, 

що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi: 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством 



податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 

Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних 

джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення 

необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року. 

Зобов'язання з виплат працiвникам 

Група розраховує пенсiйнi зобов'язання перед працiвниками використовуючи метод нарахування 

прогнозних одиниць. Керiвництво використовує актуарнi припущення для розрахунку 

заборгованостi за зобов'язаннями по пенсiйним програмах Групи на кожну балансову дату. 

Це вимагає вiд керiвництва Групи здiйснення оцiнок грошових потокiв очiкуваних в 

майбутньому за програмами та вибору належної ставки дисконтування для визначення 

теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. 

Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату. Для визначення вiдповiдної ставки 

дисконтування, керiвництво приймає до уваги поточнi вiдсотковi ставки по державним 

облiгацiям. Рiвень смертностi базується на загальнодоступних таблицях смертностi по Українi. 

Майбутнє збiльшення заробiтної плати та мiнiмальної заробiтної плати базується на очiкуваному 

рiвнi iнфляцiї в Українi та попередньому досвiдi. 

Резерв  

Група регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих 

постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Група використовує судження, якi 

ґрунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 

активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво 

здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу.  

Група створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i запасним частинам. Крiм того, 

деяка частина готової продукцiї Групи вiдображена в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. 

Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрної iнформацiї, доступної на 

дату оцiнки.  

При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi 

вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на 

кiнець звiтного перiоду. 

Судовi розгляди 

Група застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних 

зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензiями, що 

пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою 

арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. 

Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або претензiї, 

пред'явлених Групи, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а 

також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є 

невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд 

розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру надходження нової 

iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. 

Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

Основнi засоби та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, 

якщо обставини вказують на можливе зменшення корисностi. 

Ознаки, якi Група вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою 

виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартостi, 

значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми 

операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї Групи (зокрема, 

лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi 

негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 



Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ґрунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки.  

Визначення очiкуваного вiдшкодування величини одиницi, яка генерує грошовi потоки, також 

вимагає використання оцiнок керiвництва. Методики, що застосовуються для визначення 

цiнностi використання активiв, включають використання методiв дисконтованих грошових 

потокiв, якi оцiнюють майбутнi грошовi потоки кожної генеруючої одиницi. При цьому Група 

визначає вiдповiдну ставку дисконтування для розрахунку поточної вартостi грошових потокiв. 

Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить 

iстотний вплив на величину справедливої вартостi активу, а, отже, i на величину знецiнення 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства. 

Iнвестицiї Групи в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. 

Асоцiйоване пiдприємство - це пiдприємство, на яке Група має iстотний вплив. За методом 

участi в капiталi, iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображаються в звiтi про фiнансовий 

стан за собiвартiстю з урахуванням змiн частки Групи в чистих активах асоцiйованого 

пiдприємства, що вiдбулися пiсля первинного визнання. Гудвiл, що вiдноситься до асоцiйованого 

пiдприємства, включається у його балансову вартiсть та не амортизується i окремо не тестується 

на зменшення корисностi. 

У звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображається частка результатiв дiяльностi 

асоцiйованого пiдприємства. При змiнах, що вiдображеннi безпосередньо в капiталi 

асоцiйованого пiдприємства, Група визнає частку, що належить їй у будь-яких змiнах та 

розкриває це, якщо доречно, у звiтi про змiни в капiталi. 

 Нереалiзованi прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж членами Групи та 

асоцiйованим пiдприємством елiмiнуються пропорцiйно частцi у асоцiйованому пiдприємствi. 

Частка прибутку або збитку асоцiйованого пiдприємства вiдображається окремим рядком доходу 

у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вона являє собою прибуток, що належить власникам 

асоцiйованого пiдприємства та є прибутком пiсля сплати податкiв та меншостi неконтрольної 

частки участi дочiрнiх пiдприємств асоцiйованого пiдприємства. Попередня фiнансова звiтнiсть 

асоцiйованого пiдприємства пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть материнської 

Групи. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у вiдповiднiсть облiкових 

полiтик з облiковою полiтикою Групи. 

Пiсля застосування методу участi в капiталi, Група визначає чи iснує необхiднiсть додаткового 

зменшення вартостi iнвестицiї внаслiдок втрати вартостi. На кожну балансову дату Група 

визначає чи iснують будь-якi об'єктивнi ознаки зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване 

пiдприємство. Якщо зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство було виявлене, 

Група розраховує суму зменшення вартостi як рiзницю мiж вiдновлювальною вартiстю та 

балансовою вартiстю яка признається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

У випадку втрати iстотного впливу на асоцiйовану компанiю Група оцiнює i визнає iнвестицiю, 

що залишилась, за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю асоцiйованої Групи 

на момент втрати iстотного впливу i справедливою вартiстю iнвестицiї, що залишилась, i 

надходженнями вiд вибуття визнається у складi прибутку або збитку. 

Перерахунок iноземної валюти 

Попередня фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною 

валютою та валютою презентацiї Групи. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 

функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на 



балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату їх 

первiсного визнання. 

Визнання виручки 

Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Компанiєю оцiнюється як 

iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит 

iз продажу. Група аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки, 

вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або 

агент. Група дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для 

визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї: 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та 

коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, 

зазвичай, при доставцi товарiв. 

Процентний дохiд 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними 

фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує 

очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку 

використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої 

балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до 

складу фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Податки 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм таких випадкiв: 

•ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в 

такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, 

залежно вiд обставин; 

•Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у 

звiтi про фiнансовий стан 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу i валових витрат, вiдображених Групами в їх 

податкових декларацiях. В 2012 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 21%. 

Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, 

що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 

складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх 

балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi 

зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях.  

На кожну балансову дату Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i 



зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового 

активу. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та 

податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя 

активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових 

ставок i положень податкового законодавства. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в звiтi про 

прибутки та збитки, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi 

статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного 

суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

Пенсiйнi та iншi виплати персоналу 

Державна пенсiйна програма 

Група сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв згiдно 

ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про 

прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й 

вiдповiдна сума заробiтної плати. 

Програма Пiдприємства з виплат персоналу 

•Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам Групи, якi 

працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 

•Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в 

залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих 

одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

Актуарнi прибутки та збитки визнаються у звiтi про прибутки та збитки тiльки тодi, коли чиста 

кумулятивна сума невизнаних актуарних прибуткiв чи збиткiв станом на кiнець попереднього 

звiтного перiоду перевищує 10% теперiшньої вартостi зобов'язання на цю дату. Зазначенi 

прибутки або збитки визнаються протягом середнього залишку очiкуваного перiоду роботи 

працiвникiв, якi є учасниками пенсiйних програм. 

Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних планах нараховується прямолiнiйним 

методом протягом перiоду до моменту, коли цi суми належать до виплати. Якщо вартiсть ранiше 

наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi зобов'язання, 

то вiдповiдно вона нараховується одразу в повнiй сумi. 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по iншим довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно. 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть 

зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки 

дисконтування, розрахованої на основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як пояснюється 

у Примiтцi 2.3 за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних 

доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути 

виплаченi зобов'язання. 

Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 



Фiнансовi активи 

Первiсне визнання, та оцiнка 

Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю ; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi 

до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як похiднi iнструменти призначенi для 

хеджування при ефективному хеджуваннi. Група визначає класифiкацiю її фiнансових активiв 

при первiсному визнаннi. 

При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у 

випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi 

здiйсненням операцiї. 

Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi 

активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, 

вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з 

придбання активу. 

Подальша оцiнка. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими 

або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного 

визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з 

використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу 

доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу 

або Групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або Група фiнансових активiв вважаються 

знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або 

бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення 

збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або 

Компанiєю фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть 

включати зазначення того, що боржник або Група боржникiв зазнають iстотних фiнансових 

труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату 

процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена 

процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак 

вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв 

простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з 

вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку 

проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих 

фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. 



Якщо Група визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового 

активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до Групи фiнансових 

активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на 

предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за 

якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної 

оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). 

Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 

ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є 

змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну 

ставку процента. 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення 

збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, 

сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом 

коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту 

згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про 

сукупнi прибутки та збитки. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при 

ефективному хеджуваннi. Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному 

визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку 

позик i кредитiв на витрати безпосередньо пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди. 

Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

процентнi кредити та позики. 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком 

погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 

погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також 

по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 



Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки 

та збитки. 

Згортання фiнансових iнструментiв 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних сум 

та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з погашенням 

зобов'язання. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках 

на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв 

(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без 

вирахування витрат за угодою. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, 

використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 

Основнi засоби 

Група вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без 

включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин 

обладнання при дотриманнi необхiдних умов визнання активiв. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. За наявностi зазначених ознак керiвництво Групи виробляє оцiнку суми очiкуваного 

вiдшкодування, яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi 

активу, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi використання активу. При цьому балансова 

вартiсть активiв зменшується до величини суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається 

у виглядi витрат (збитку вiд знецiнення) в звiтi про операцiї або в iншому сукупному прибутку. 

Збиток вiд знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку 

змiн в оцiночних показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування активiв. 

Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних 

вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що 

виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 



Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним 

методом протягом передбачуваного строку корисного використання активiв та виробничим 

методом. Строки корисного використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за 

станом на кожну звiтну дату. 

У таблицi нижче наведенi термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв. 

 

 

Строк корисного 
використання (років) 

Середньозважений 
залишковий 

строк корисного 
використання (років) 

Будівлі та споруди от 15 до 50                 28 
Машини і обладнання от 5 до 30                 9 
Транспортні засоби  от 5 до 30                 7 
Інші основні засоби от 4 до 25                 5 

 

Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом 2012 року проводились пiдприємством 

вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 «Основнi засоби», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення 

облiку необоротних активiв», та облiкової полiтики. 

Група приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з термiном служби бiльше 1 року (у тому 

числi об'єкти, що знаходяться на державнiй реєстрацiї) i вартiстю бiльше 2500 грн. 

використовуванi у виробничiй, торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей адмiнiстративного 

управлiння. Об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, що знаходяться в невиробничих пiдроздiлах) 

облiковуються за нульовою вартiстю до моменту перемiщення у виробничий пiдроздiл або 

повного вибуття об'єкту. При перемiщеннi з виробничого пiдроздiлу в соцiальний вартiсть та 

знос об’єкту обнулюється за рахунок прибутку . 

Група нараховує амортизацiю окремо по кожному iстотному компоненту об'єкта основних 

засобiв. 

Витрати на утримання об'єктiв основних засобiв вiдносяться на витрати в момент їх виникнення. 

Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються. 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

Оренда 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi 

аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, 

чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить 

право використання активу в результатi даної операцiї. 

Для операцiй оренди якi виникли до 1 сiчня 2005 року згiдно з тлумаченням КТМФЗ 4 датою 

виникнення вiдносин оренди вважається 1 сiчня 2005 року. 

Група в якостi орендаря 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Групи переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi 

з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у сумi 

справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi дисконтованої 

вартостi мiнiмальних орендних платежiв. 

Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди 

таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки процента на непогашену суму зобов'язань. 

Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 

прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди. 

Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 



активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в 

якому вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, 

понесенi компанiєю у зв'язку з позичанням коштiв. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю 

за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 

амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, 

та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi.  

Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять: 

 

 

Строк корисного 
використання (рік) 

Середньозважений 
залишковий 

строк корисного 
використання (років) 

   
   
Комп'ютерні програми от 3 до 12 3 
Інші НМА от 3 до 5 3 

 

Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2012 року 

здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до норм МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи», на 

пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв» та облiкової полiтики. Iншi 

об'єкти (лiцензiї, патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з 

термiном служби не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами, враховуються у 

дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i списуються до складу витрат 

рiвномiрно впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного забезпечення.  

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний прибуток в тiй 

категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу. 

Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для 

сировини, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв – по середньозваженiй собiвартостi, допомiжнi 

матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та покупних 

напiвфабрикатiв за методом по середньозваженiй собiвартостi. 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

Станом на кожну балансову дату Група визначає ознаки можливого зменшення корисностi 

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Група виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: 

справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв  

коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що 

генеруються iншими активами або Групами активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi 



вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

На кожну звiтну дату Група визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше 

визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в 

оцiнках, якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього 

визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу 

збiльшується до його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову 

вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в 

попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi 

визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за 

переоцiненою вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст 

вартостi вiд переоцiнки. 

Передплати виданi 

Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), 

за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв зменшення корисностi 

нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що Група не отримає активiв 

чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути вiдшкодована. Збитки вiд 

зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших 

операцiйних витрат. 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансовий стан, 

складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi. 

Резерви 

Резерв визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання 

внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання потребуватиме  

вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути 

достовiрно оцiнена. Якщо Компанiя очiкує, що резерв повнiстю або частково буде вiдшкодоване, 

наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але 

лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що вiдносяться до 

нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за вирахуванням 

вiдшкодування. 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума резерву визначається 

шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 

дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 

також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi 

дисконтування, збiльшення суми резерву, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi 

витрати. 

Потенцiйнi активи та зобов'язання 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках 

до фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 

вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли вiдтiк ресурсiв, 

що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. 



Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у 

примiтках до  

фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є можливим, 

та суми таких потокiв можуть бути визначенi. 

5.Розкриття по першому застосуванню МСФЗ 

Оцiночнi значення 

Оцiночнi значення, використанi Групою для подання цих сум згiдно з МСФЗ, вiдображають 

умови на 1 сiчня 2012 р. - дату переходу на МСФЗ - та 31 грудня 2012 р. 
 

Звірка капіталу Групи на 31 грудня 2011 р. та 01 січня 2012 р. 

 
Статутний 

капітал 

Інший 
додатко-

вий капітал 
Резервний 

капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

Разом 
власний 
капітал 

Дані відповідно до ПСБО 41 869 1 061 514 10 467 1 250 810 2 364 660 
Перекласифікація резерву 
переоцінки - (1 061 514) - 1 061 514 - 
 Корегування у зв’язку з переходом 
на МСФЗ - - - (14 490) (14 490) 

Дані відповідно до МСФЗ 41 869 - 10 467 2 297 834 2 350 170 

 

Згiдно з п.23 МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» Група 

надає розкриття впливу коригувань по переходу вiд Українських ПСБО до МСФЗ на фiнансовий 

стан. 

 

 

 

 

Посилання 
на 

коригування 

Дані на  
01.01.2012 
НП(С)БО 

Дані на  
01.01.2012 

МСФЗ 

Сума 
коригування  

АКТИВ       
 Нематеріальні активи I 733 990 257 

Незавершені капітальні інвестиції II 161 779 166 017 4 238 

Основні засоби  III 1 058 231 1 095 286 37 055 

Довгострокові фінансові інвестиції 
 

- - - 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

 
46 46 - 

Відстрочені податкові активи IV 41 591 79 896 38 305 
Інші необоротні активи 

 
8 020 8 020 - 

Всього за розділом  I 
 

1 270 400 1 350 255 79 855 

Виробничі запаси V 29 575 29 686 111 

Незавершене виробництво 

 
959 959 - 

Готова продукція VI 22 329 29 402 7 073 
Товари VIІ 110 19 216 19 106 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи , послуги: VIIІ   

  чиста реалізаційна вартість 

 
643 369 1 219 851 576 482 

первісна вартість 

 
643 505 1 250 348 606 843 

резерв сумнівних боргів 

 
(136) (30 497) (30 361) 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом ІX 39 978 92 293 52 315 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками по виданим авансам X 13 681 24 036 10 355 
Інша поточна дебіторська XІ 481 160 488 927 7 767 



заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

    в національній валюті ХІІ 140 191 170 376 30 185 

в іноземній валюті 
 

30 194 29 895 (299) 

Інші оборотні активи XІV 216 1 707 1 491 

Всього за розділом  II 

 
1 401 762 2 106 348 704 586 

Витрати майбутніх періодів XV 3 665 - (3 665) 

Баланс 
 

2  675 827 3 456 603 780 776 

ПАСИВ 
 

  
  Статутний капітал 

 
41 869 41 869 - 

Інший додатковий капітал XVI 1 061 514 - (1 061 514) 
Резервний капітал 

 
10 467 10 467 - 

Прибуток нерозподілений XVII  1 250 810 2 297 834 1 047 024 

Вилучений капітал 
    Всього за розділом  I 

 
2 364 660 2 350 170 (14 490) 

Частка меншості 

 
498 498 - 

Забезпечення виплат  персоналу XVІІІ 215 122 - (215 122) 

Інші забезпечення XІX 37 775 - (37 775) 

Всього за розділом  II 
 

252 897 - (252 897) 
Інші довгострокові фінансові 
зобов'язання 

 
- - - 

Інші довгострокові зобов'язання XXІ  - 167 774 167 774 

Усього за розділом ІІІ 
 

- 167 774 167 774 
Короткострокові кредити банків 

    Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги XXІІ 27 397 419 629 392 232 
з одержаних авансів XXІІІ 8 7 002 6 994 
з бюджетом XXІV 12 831 14 999 2 168 
зі страхування XXV 4 235 10 243 6 008 
з оплати праці XXVІ 9 150 24 460 15 310 
Інші поточні зобов'язання XXVIІ  4 151 461 828 457 677 

Усього за розділом ІV 
 

57 772 938 161 880 389 
     Баланс 

 
2 675 827 3 456 603 780 776 

 
 
 

 

Розшифровка сум коригування у зв'язку з переходом на МСФЗ:  

 

Розшифровка сум коригування у зв'язку з переходом на МСФЗ: 

 
 01.01.2012 

АКТИВ 
 (I) Нематеріальні активи (НМА): 257 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 52 
Рекласифікація з незавершеного будівництва 205 

(II) Незавершені капітальні інвестиції  (НКІ): 4 238 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 25 
Знецінення НКІ  (82) 
Рекласифікація акредитивів за основні засоби з грошових коштів та їх 
еквівалентів в іноземній валюті  4 296 
Рекласифікація НКІ з витрат майбутніх періодів 204 
Рекласифікація НКІ в нематеріальні активи (205) 

(III) Основні засоби (ОЗ): 37 055 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 33 868 
Визнання первісної вартості гірничого активу - рекультивації землі 9 563 



Визнання накопиченої амортизації гірничого активу - рекультивації 
землі (1 341) 

Знецінення об’єктів основних засобів соціального призначення (5 035) 

(IV) Відстрочені податкові активи 38 305 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 49 578 
Зміна відстрочених податкових активів та зобов’язань на коригування 
у зв’язку з переходом на МСФЗ (11 273) 

 
 

01.01.2012 

(V) Виробничі запаси 111 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 111 

(VІ) Готова продукція 7 073 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 7 073 

(VІI) Товари 19 106 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 19 106 

(VІІІ) Дебіторська заборгованість за товари, роботи , послуги 576 482 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 715 582 
Елімінування заборгованості між компаніями Групи (139 100) 

(IХ) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 52 315 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 52 104 
Рекласифікація ПДВ (податковий кредит за придбаннями ТМЦ, послуг 
та ін.) з Інші оборотні активи  211 

(X) Дебіторська заборгованість за розрахунками по виданим 
авансам 10 355 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 9 825 
Рекласифікація витрат майбутніх періодів 530 

(XI) Інша поточна дебіторська заборгованість 7 767 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 5 581 
Рекласифікація витрат майбутніх періодів 2 931 
Рекласифікація соціального страхування в інші оборотні активи (745) 

(XІI) Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 30 185 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 30 185 

(XIII) ) Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті (299) 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 3 997 
Рекласифікація в незавершені капітальні інвестиції акредитивів за 

основні засоби (4 296) 

(ХIV) Інші оборотні активи 1 491 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 960 
Рекласифікація соціального страхування з Іншої поточної дебіторської 

заборгованості  742 
Рекласифікація ПДВ (податковий кредит за придбаннями ТМЦ, послуг 
та ін.) до Дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом  

                                                   
    (211)                                               

(XV) Витрати майбутніх періодів : (3 665) 

Рекласифікація з незавершеного будівництва (204) 
Рекласифікація  в Іншу поточну дебіторську заборгованість (2 931) 
Рекласифікація витрат майбутніх періодів до Дебіторської 
заборгованості за розрахунками по виданим авансам (530) 

Всього Актив 780 776 

  ПАССИВ 
 (XVI) Інший додатковий капітал (1 061 514) 

Закриття рахунку інший додатковий капітал  (1 061 514) 



(XVII) Прибуток нерозподілений 1 047 024 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) (42 710) 
Закриття рахунку інший додатковий капітал  1 061 514 
Вплив коригувань у зв’язку з переходом на МСФЗ 28 220 
  
  
  

 
 

01.01.2012 

(XVIII) Забезпечення виплат персоналу (215 122) 

Рекласифікація зобов'язання по плану зі встановленими виплатами в 
Інші довгострокові зобов'язання  (200 840) 
Рекласифікація резерву відпусток (основна сума) до Поточних 
зобов'язань за розрахунками з оплати праці  (10 207) 
Рекласифікація резерву відпусток (страхові внески) до Поточних 
зобов'язань за розрахунками зі страхування  (4 075) 

(XIX) Інші  забезпечення (37 775) 

Рекласифікація резерву по рекультивації землі в Інші довгострокові 
зобов'язання  (37 775) 

(XXI) Інші довгострокові зобов'язання 167 774 

Рекласифікація Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами з 
Забезпечень виплат персоналу  200 840 
Коригування за зобов'язаннями за звітом актуаріїв (47 269) 
Коригування зобов’язання по рекультивації землі за звітом 

переоцінки (33 135) 
Первісна вартість гірничого активу - рекультивації землі 9 563 
Рекласифікація резерву по рекультивації землі з Інших забезпечень 37 775 

(XXII) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги і з 
одержаних авансів 392 232 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 531 332 
Елімінування заборгованості між компаніями Групи (139 100) 

(XXIII) Поточні зобов'язання  з одержаних авансів 6 994 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 6 994 

(XXIV) Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 2 168 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 84 
Рекласифікація орендної плати за землю до Інших поточних 

зобов'язань 2 084 

(XXV) Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 6 008 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 70 
Рекласифікація резерву відпусток (страхові внески) з Забезпечення 

виплат персоналу  4 075 
Нарахований додатковий резерв відпусток у зв’язку зі зміною в 
розрахунку   1 863 

(XXVI) Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 15 310 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 317 
Рекласифікація резерву відпусток  з забезпечення виплат персоналу 10 207 
Рекласифікація резерву відпусток (страхові внески) з Забезпечення 

виплат персоналу  4 786 

(XXVII)Інші поточні зобов'язання 457 677 

Реорганізація Групи (поєднання компаній під загальним контролем) 192 619 
Відображення кредиторської заборгованості за інвестицію у зв’язку з 
реорганізацією Групи 239 339 
Рекласифікація на Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом (2 084) 
Нарахований додатковий резерв відпусток у зв’язку зі зміною в 
розрахунку   3 726 



Нарахований резерв по судовим позовам  24 077 

Всього Пасив 780 776 

 
 

Вплив коригувань на капітал при переході на МСФЗ:  

 
на 01 січня 2012 р. 

Капітал за НП (С) БО 2 364 660 
Знецінення незавершеного будівництва (82) 
Коригування зобов’язання по рекультивації землі  33 135 
Знецінення об’єктів основних засобів соціального призначення (5 035) 
Визнання накопиченої амортизації гірничого активу - рекультивації 
землі (1 341) 
Коригування відстроченого податку на прибуток  (11 273) 
Сума перевищення винагороди над сукупною балансовою вартістю 
активів та зобов’язань дочірньої компанії при реорганізації Групи (42 710) 
Коригування за пенсійними зобов'язаннями за звітом актуаріїв  47 269 
Нарахований додатковий резерв відпусток у зв’язку зі зміною в 
розрахунку   (10 376) 
Нарахований резерв по судовим позовам  (24 077) 

Капітал за МСФЗ 2 350 170 

Менеджмент Групи вважає, що перехід на МСФЗ суттєвого впливу на звіт про сукупні доходи за 2011 рік не 
мав. 

 

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

На дату підпису даної консолідованої фінансової звітності Група не застосовувала наступні стандарти 
та інтерпретації Комітету по інтерпретаціям МСФЗ, а також правки до них, які були видані,але не 
вступили в дію: 

Нові стандарти 

          МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"  (а також подальші правки до МСФЗ 9 та 
МСФЗ 7) (вступають  в дію з 1 січня 2015 року) 

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" (вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

МСФЗ 11 "Спільна діяльність" (вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

МСФЗ 12 "Розкриття інформації  о долях участі в  інших Групах" ( вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" (вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

МСБО  27 "Консолідована та  окрема фінансова звітність" (вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані Групи" (вступає в дію с 1 січня 2013 року) 

Правки до МСФЗ 

Правка до МСФЗ 1 "Надання  фінансової звітності" - "Надання статей іншого сукупного прибутку" 
(вступає в дію з 1 липня 2012 року) 

Правки до  МСБО 19 "Винагорода робітникам"  (вступає в дію з 1 січня 2013 року) 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації " -  "Згортання фінансових 
активів та зобов'язань" (вступає в дію з 1 січня 2013 року)  

Правки до МСБО 32 "Фінансові інструменти: надання інформації" - "Згортання фінансових активів та 
зобов'язань " (вступає в дію с  1 січня 2014 року) 

Група передбачає, що використання наведених вище стандартів та  інтерпретацій у 

майбутніх періодах не справить суттєвого впливу на фінансову звітність Групи. В наступний 

час Група не планує застосовувати вищенаведені стандарти та інтерпретації достроково. 

 

6.Придбання Компанiй  

18 квiтня 2012 Группа придбала 100% уставного капiталу ТОВ ТД ЄВРАЗ УКРАЇНА за 36 тис. 

грн. Чистi активи компанiї на дату придбання дорiвнювали 39 тис. грн. Чистий збиток компанiї 



за перiод пiсля покупки до кiнця 2012 року склав 9 453 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2011 року доля володiння в активах та зобов’язаннях ТОВ 

Криворiжшахтобуд становила 51%, 21.12.2012 року стосовно договору куплi-продажу ПАТ 

ЄВРАЗ СУХА БАЛКА викупила частку у статутному капiталi ТОВ Криворiжшахтобуд (сума 

договору становить 3 855 тис. грн.), що становить 49% статутного капiталу. Доля володiння в 

активах та зобов’язаннях ТОВ Криворiжшахтобуд на 31.12.2012 року становить 100%. 

7.Довгостроковi фiнансовi інвестиції 

Iнвестицiю в статутний капiтал ЛД Аджалик, яке є дочiрньою компанiєю ТОВ «ТД Евраз 

Україна», Група враховує по собiвартостi i не консолiдує в фiнансiй звiтнiсть, бо вважає цю 

iнформацiю несуттєвою. Вартiсть iнвестицiї ЛД Аджалик складає 22 тис. грн.  

 

8. Iншi довгостроковi зобов’язання 

 

Група станом на 31 грудня 2012 року має довгострокову заборгованість  перед ПАТ «Південний 

ГЗК» штраф за несвоєчасну сплату продукції у сумі 4 665 тис. грн. (номінальна вартість 37 977 

тис. грн. та нарахований дисконт (33 312) тис. грн.) Дана заборгованість утворилась у результаті 

укладених Мирових угод між ПАТ «Південний ГЗК» та ТОВ «ЄвразРесурс Україна» про 

відстрочення платежу строком на 15 років. Заборгованість оцінюються за амортизованою 

вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, яка складала 

15,00%, та перед ТОВ «Компарекс Україна» за програмне забезпечення у сумі 112 тис. грн.  

 Інші довгострокові зобов’язання включали наступне: 

 
31.12.2012 01.01.2012 

Зобов'язання з виплат працівникам  167 230 153 571 
Резерв з рекультивації землі (23) 13 219  14 203 
Інша довгострокова заборгованість 4 777 - 

 
185 226 167  774 

 

9. Резерви 

 

Група має  нараховані наступні резерви: 

 

Резерви (короткострокові і довгострокові), крім 
податків 

резерв по 
рекультивації 

земель 

резерв 
по 

судовим 
позовам  

 
 

Разом 

Сальдо на початок звітного періоду 14 203  24 077 38 280 
Збільшення у зв’язку з часом 1 988 - 1 988 
Додатковий резерв 

 
31 816 31 816 

Ефект від зміни в оціночній вартості  і  строках (2 972) (32 315) (35 287) 
Списання за рахунок резерву - (3 324) (3 324) 

Сальдо на кінець звітного періоду (прим 19, 22) 13 219  20 254 33 473 

 

10. Виручка від реалізації  

Виручка від реалізації включала наступне: 

 

2012 



Дохід від реалізації готової продукції 1 503 610 

Дохід від реалізації іншої продукції, товарів, послуг 3 070 159 

 
      4 573 769 

 

11. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики  

Умови, в яких працює Компанiя 

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно 

високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i 

вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової 

економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ 

та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд 

змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається 

схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, 

спостережуваних в iнших країнах свiту. 

Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському 

секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних 

ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих 

капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i 

товарних ринках може зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан 

Групи, наслiдки якого зараз визначити неможливо. 

Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для 

забезпечення стабiльної дiяльностi Групи, та, що Група продовжить свою дiяльнiсть у 

доступному для огляду майбутньому. 

Група має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська 

заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Група не здiйснювала операцiй з 

деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають внаслiдок 

операцiй Групи та її джерел фiнансування. Протягом року Група не здiйснювало торгових 

операцiй з фiнансовими iнструментами. 

Кредитний ризик  

Фiнансовi iнструменти, за якими у Групи може потенцiйно виникнути значна концентрацiя 

кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй 

наявних для продажу, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв. 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити Групи, в основному, зберiгаються у надiйних 

банках, що розташованi в Українi.  

Найбiльшими покупцями i замовниками є компанiї, що перебувають пiд контролем EvrazGroup 

SA(50%вiд загальної величини виручки), ПАТ ЕВРАЗ ДМЗ iм.Петровського (19% вiд загальної 

величини виручки),ПАТ Баглейкокс (18% вiд загальної величини виручки) ,EAST METALS AG 

(18% вiд загальної величини виручки), Т0В ЕвразРесурс Україна (13% вiд загальної величини 

виручки), та незалежнi покупцi: ВАТ«Уфалейнiкель» (8% вiд загальної величини виручки), ВАТ 

ПГЗК(6% вiд загальної величини виручки), ПАТ ДМЗ iм.Дзержинського (6% вiд загальної 

величини виручки), ПАТ "Арселор Мiтал м. Кривий Рiг»(5% вiд загальної величини виручки), та 

iншi 7% вiд загальної величини виручки. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну 

полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику 

проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують 

певну суму. Бiльшiсть продажiв Групи здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною 



кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою. 

Монiторинг та аналiз кредитного ризику Групи проводиться iндивiдуально по кожному випадку. 

Керiвництво Групи вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у резервi 

зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.  

Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових 

активiв розкритих в таблицi, тис.грн.: 

 

 

 
2012 2011 

Довгострокова дебіторська заборгованість  246 46 

Торгова та інша поточна дебіторська заборгованість 1 740 095 1 708 778 

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 710 200 271 

 
1 749 051           1 909 095 

 

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

Розподіл суми фінансових інструментів за строком просрочки: 

 31.12.2012 01.01.2012 
 Загальна сума Резерв Загальна сума Резерв 

Непрострочена 905 436 
 

1 117 491 - 

Прострочена  890 085 (55 180) 624 642 (33 309) 
  менше 6 місяців 557  697 (7) 467 684 (6 104) 
  6-12 місяців 9 581 (55) 101 468 (527) 
  більше року 322 807 (55 118) 55 490 (26 678) 

 1 795 521 (55 180) 1 742 133 (33 309) 

 
Станом на 31 грудня, зміни резерву сумнівних боргів були наступними, тис.грн.: 
 

 
2012 

Станом на 1 січня 33 309 
Нараховано/(відновлено) за рік 22 484 
Використано (списано безнадійних боргів) (613) 

Станом на 31 грудня 55 180 

 

Ризик лiквiдностi 

Мета Групи полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної 

дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права вiдстрочки платежу 

постачальникам. Група аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язанням i 

планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових 

iнструментiв. 

У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Група перерозподiляє ресурси для досягнення 

оптимального фiнансування своєї дiяльностi. 

Основними джерелами фiнансування Групи були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

Розподiл суми фiнансових iнструментiв за термiном передбачених майбутнiх виплат: 

станом на 31 грудня 2012 року в тис. грн.: 

 

 

 
За 

вимогою 
Менше3 
місяців 

3-12 
місяців 

Від 1 до 
2 років 

Понад 
5 років 

Всього 

       



Безпроцентна заборгованість       

Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 192 595 355 560 31 631     112 37 977 617 875 

Всього безпроцентна 
заборгованість 192 595  355 560 31 631 112 37 977 617 875 

 

 

станом на 01 січня 2012 року, тис. грн.: 

 
За 

вимогою 
Менше3 
місяців 

3-12 
місяців 

Від 1 до 
2 років 

Понад 
5 років 

Всього 

       
Безпроцентна заборгованість       

Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 555 883 301 486 11     - - 857 380 

Всього безпроцентна 
заборгованість 553 883  301 486 11 - - 

 
857 380 

 

 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань приблизно дорiвнювала їхнiй балансовiй 

вартостi станом на звiтнi дати. 

При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група використовує низку 

оцiнок, методiв та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату 

балансу. Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв 

використовуються ринковi котування для подiбних iнструментiв або дисконтована вартiсть 

очiкуваних грошових потокiв. Для всiх iнших iнструментiв використовується дисконтована 

вартiсть очiкуваних грошових потокiв. 

Для фiнансових активiв та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива 

вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй вартостi за вирахуванням коригування на кредитний 

ризик (резерв сумнiвних боргiв). 

Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових 

активiв зазначених вище. 

12. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками 

Валютний ризик 

Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, 

зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у процесi проведення Пiдприємством 

господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2012 року офiцiйний курс гривнi, встановлений 

Нацiональним банком України, складав 7,9930 грн. за один долар США (31грудня 2011 року - 

7,9898 грн.), 10,5372 грн. за один євро (31 грудня 2011 року – 10,2981 грн.), 0,2632 за один 

росiйський рубль (31 грудня 2011 року – 0,2495 грн.). На дату складання цiєї фiнансової звiтностi 

офiцiйний курс гривнi за один долар США становив 7,9930 гривнi. 

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Група пiдпадала пiд вплив операцiйного 

валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та 

вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають 

реалiзацiя, закупiвлi Групи, деномiнованi в iноземних валютах. 

станом на 31 грудня 2012 року, тис. грн.: 

 

 
31.12.2012 01.01.2012 

Долари США 50 759 164 620 



Рублі (37 539) (69 087) 

Євро (31 180) (52 205) 

 

Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною валютою.  

Аналiз чутливостi 

Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до допустимо 

ймовiрної змiни курсу обмiну валют, при умовi, що всi iншi змiннi залишаються незмiнними 

(завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних активiв та зобов'язань). 

 

 2012 2011 

 

Зміни в 
обмінному 

курсі, % 

Ефект на 
прибуток до 

оподаткування, 
тис.грн. 

Зміни в 
обмінному 

курсі, % 

Ефект на 
прибуток до 

оподаткування, 
тис.грн. 

Дол. США/Гривні 
0,08% 41 0,33%  543 

(0,08)% (41) (0,33)% (543) 

Рублі/Гривні 
10,88% (4 084) 11,27% (7 786) 

(10,88)% 4 084 (11,27)% 7 786 

Євро/Гривні 8,13% (2 535) 11,14% (5 816) 

 
(8,13)% 2 535 (11,14)% 5 816 

 

Ризик управлiння капiталом 

Метою управлiння капiталом Групи є збереження можливостi продовжувати безперервну 

дiяльнiсть Групи в майбутньому для забезпечення прибутку акцiонерам i користi iншим 

зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних 

вкладень та стратегiї розвитку Групи. Полiтика Групи стосовно управлiння капiталом нацiлена 

на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу. 

Група проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на загальну суму капiталу та чистих 

зобов'язань. До чистих зобов'язань Групи включаються торгова та iнша кредиторська 

заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та короткострокових депозитiв. 

 

Керiвництво Пiдприємства регулярно здiйснює монiторинг структури капiталу i може змiнювати 

полiтику управлiння капiталом та цiлi, в залежностi вiд економiчного середовища, настроїв 

ринку i стратегiї розвитку. 

  31.12.2012 01.01.2012 

Інші довгострокові зобов'язання 4 777                      - 
Кредити до сплати -                      - 
Мінус грошові кошти та короткострокові депозити  (8 710) (200 271) 

Чисті зобов'язання              (3 933)                         
    

(200 271) 

Капітал 2 554 058 2 350 170 

Капітал і чисті зобов'язання 2 550 125 2 149 899 

Відношення борга до пасивів                    -  - 

 

13. Потенцiйнi зобов’язання та операцiйнi ризики 

Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi 



Українськiй економiцi, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманнi ознаки 

економiки, що розвивається. Цi ознаки включають в себе, але не обмежуються, низький рiвнем 

лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання 

валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. 

Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його дiй 

вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, 

дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою 

економiкою. 

Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у 

свiтi. Глобальна фiнансова криза призвела до значної нестабiльностi на ринку капiталiв, значного 

спаду лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного коливання 

нацiональної валюти вiдносно основних валют. У той час ж Український Уряд впроваджує 

рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою забезпечення лiквiдностi та пiдтримки боргового 

рефiнансування Українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо доступу Групи та її контрагентiв 

до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан, результати 

операцiйної дiяльностi та перспективи бiзнесу Групи. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи й надалi буде впливати полiтичний розвиток України, 

включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi 

чинники можуть суттєво вплинути на можливiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть. 

Керiвництво вважає, що такий вплив на Групу є не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства 

України. 

Зобов'язання за операцiйною орендою - Група у якостi орендаря 

Група уклала угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з можливiстю 

поновлення. 

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає в якостi вiдповiдача за окремими 

судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по 

зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати 

суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Групи. 

Група оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах, в яких виступає вiдповiдачем, тому 

забезпечення на сплату коштiв за даними позовами нарахованi на 31.12.2012р. у сумi 174 тис.грн. 

Податковi та регулятивнi ризики 

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної 

дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих 

законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 

вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних: 

органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, 

що Пiдприємства дотримувались всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством 

податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.. На 31.12.2012р. цi потенцiйнi 

зобов'язання сум податкiв та iнших зборiв сплаченi. Станом на 31.12.2012р. Група має умовнi та 

потенцiйнi зобов'язання по можливим податковим ризикам у сумi 1 613 тис.грн. 

Договiрнi зобов'язання 

Група планує витратити на закупiвлю виробничого обладнання та виконання будiвельних робiт у 

2013 роцi приблизно 3 157 тис. грн.  

Соцiальнi зобов'язання 

Група бере участь у рядi соцiальних програм, спрямованих на пiдтримку освiти, охорони 

здоров'я та соцiальної iнфраструктури, де розташованi активи Групи. У 2013 роцi Група планує 

витратити 13072 тис.грн.на данi програми. 

Захист навколишнього середовища 

У процесi ведення господарської дiяльностi до Групи можуть бути пред'явленi позови i претензiї, 

пов'язанi з забрудненням навколишнього середовища. Визначення розмiру можливих претензiй 

передбачає оцiнку багатьох факторiв, включаючи змiни в законодавствi, удосконалення 



технологiй з охорони навколишнього середовища, якiсть доступної iнформацiї по окремим 

виробничим дiлянкам, оцiнку ступеня вивченостi, попередню оцiнку ступеня забруднення i 

перiод часу, необхiдний для усунення забруднення або для погашення виниклої заборгованостi. 

Керiвництво впевнене, що ризик того, що остаточнi рiшення по даних позовах значно вплинуть 

на фiнансове становище Групи, є незначним. У 2013 роцi Група зобов'язалася витратити близько 

1696 тис.грн. на програми з охорони навколишньогосередовища. 

14. Подiї пiсля дати балансу 

На думку Групи пiсля дати балансу нiяких змiн не було. Попередня фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена з принципу безперервностi дiяльностi Групи. 

 


