
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в^агальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

Г енеральний директор

(посада)

Бурилін Сергій Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

■21. 0 4. а о /і/.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

05393079
вул. імені В.В.Щербицького, 1, м. 
Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, 
51909, Україна
(0569)- 565-203, (0569)-565-229 
Sekretar.bkoks@evraz.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

2. Річна інформація 
опублікована у

ДП «ІВЦ»Відомості НКЦПФР»

Ай.оь. XiOlSfr.
(дата)

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

http://ukr.evraz.com/fm-info/korporativnye- в мережі 
dokumenty-bk/ Інтернет

(дата)

{адр«с*. сторінки)

2314 р . о м 05593079

mailto:Sekretar.bkoks@evraz.com
http://ukr.evraz.com/fm-info/korporativnye-


Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски Іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Розділ 3. Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб.
Розділ 4. Посада корпоративного секретаря відсутня.
Розділ 5. Товариство не проводило рейтингову оцінку.
Розділ 10. Загальні збори акціонерів не приймали рішення про виплату дивідендів.
Розділ 12. п. 2) Товариство не випускало облігації.
Розділ 12. п. 3) Товариство не випускало інші цінні папери.
Розділ 12. п. 4) Товариство не випускало похідні цінні папери.
Розділ 12. п. 5) Викупу власних акцій не було.
Розділ 15. Товариство не випускало боргові цінні папери.
Розділ 18. Товариство не випускало іпотечні облігації.
Розділ 19. п. 1,2,3,4,5 - інформація відсутня в зв'язку з відсутністю іпотечного покриття.
Розділ 20. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами немає.
Розділ 21. Товариство не випускало іпотечних сертифікатів.
Розділ 22. Іпотечних активів не має.
Розділи 23,24,25,26,27 - Інформація відсутня, оскільки Товариство не випускало сертифікати 
ФОН.
Розділ 28. Відомості про аудиторський висновок наведені у розділі 29 ’’Текст аудиторського 
висновку (звіту)”.
Розділ 30. Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів 
Фінансової Звітності.
Розділ 31. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариством не складається. 
Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової 
Звітності.
Розділ 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнювався, оскільки емісій цільових облігацій 
у Товариства не було.

2014 р. OSMA 05393079



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 1361
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
Виробництво коксу та коксопродуктів 19.10

Вантажний залізничний транспорт 49.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВТБ БАНК”

321767
26005010125799
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СГЇЇБАНК"

300584
26004200626028

А01 № 237020

25.12.1995
Дніпропетровська

171917771,00
0

0
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата
видачі

Державний орган, що видав Дата
закінчення

дії
ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5
Ліцензія на господарську 
діяльність, повязану із 
створенням обєктів 
архітектури (за переліком 
робіт ЗГІДНО 3 

додатком)

АГ №575391 11.04.2011 Інспекція державного 
архітектурно-будівельного 
контролю у Дніпропетровській 
області

04.02.2016

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
Ліцензія на виробництво 
особливо небезпечних 
хімічних речовин (згідно 
з переліком, що 
визначається КМУ)

АВ № 582597 20.04.2011 Міністерство промислової 
політики України

08.07.2015

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
Ліцензія на комбіноване 
виробництво теплової та 
електричної енергії

АГ 500405 13.05.2011 Національна комісія 
регулювання
електроенергетики України 
(НКРЕ)

19.12.2017

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
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1 2 3 4 5
Ліцензія про надання 
послуг з перевезення 
пасажирів і небезпечних 
вантажів автомобільним 
транспортом

АГ №586711 03.10.2011 Міністерство транспорту та 
звязку України

Опис: Строк дії ліцензії необмежений.
Ліцензія на операції в 
сфері поводження 3 
небезпечними відходами 
(збирання, зберігання, 
утилізація)

АД№ 041529 05.07.2012 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

08.06.2017

Опис: Товариство планує поновлення строку дії дозволу після його закінчення.
Ліцензія на виробництво, 
придбання, зберігання, 
перевезення, ввезення на 
територію України, 
вивезення з теріторії 
України, реалізація 
(відпуск), знищення, 
використання 
прекурсорів.

АД № 037927 19.07.2012 Державна служба України з 
контролю за наркотиками

08.06.2017

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його 
закінчення.
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1 2 3 4 5
Ліцензія на постачання 
електричної енергії за 
нерегульованим 
тарифом

АД № 073923 15.08.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ)

08.08.2017

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
Ліцензія на використання 
програмного 

забезпечення

№60835571 30.08.2012 Microsoft

Опис: Термін дії ліцензії необмежений.
Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами

№ 1210436300- 
123

07.02.2013 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

07.02.2018

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
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1 2 3 4 5
Дозвіл на спеціальне 
водокористування

№ 03259 24.04.2013 Державне управління охорони 
навколишньої природної 
середи у Дніпропетровській 
області

31.12.2015

Опис: Товариство планує поновлення строку дії дозволу після його закінчення.
Дозвіл на розміщення 
відходів у 2014 р.

№ 1267 25.09.2013 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

31.12.2014

Опис: Законодавством не передбачений обов'язок з поновлення строку дії дозволу.
Ліцензія на
транспортування теплової 
енергії

АЕ№ 273320 10.10.2013 Дніпропетровська областна 
державна адміністрація

03.10.2018

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
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1 2 3 4 5
Ліцензія на постачання 
теплової енергії

АЕ№ 273319 10.10.2013 Дніпропетровська областна 
державна адміністрація

03.10.2018

Опис: Товариство планує поновлення строку дії ліцензії після його закінчення.
Дозвіл на виконання 
випробувань 
електричного 
устаткування 
електричних мереж, 
технологічного 
електрообладнання 
напругою понад 1000 В 
(до 150 кВ включно)

№306.14.30 26.03.2014 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки України

25.03.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
Дозвіл на роботи : з 
вироблення коксу, 
розплавів чорних і 
кольорових металів та 
сплавів на основі таких 
металів; монтаж, 
демонтаж, налагодження, 
ремонт, технічне 
обслуговування, 
реконструкція машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

№0512.14.12 18.04.2014 Територіальне управління 
держгірпромнагляду по 
Дніпропетровській області

17.04.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
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1 2 3 4 5
Дозвіл на виконання: 
виробництво, переробку, 
розподіл шкідливих 
небезпечних речовин 2,3 
класу небезпеки, 
застосування шкідливих 
небезпечних речовин 1, 
2, 3 класу небезпеки.

№469.14.30 30.04.2014 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки України

29.04.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
Дозвіл на експлуатацію 
технологічних 
транспортних засобів, що 
підлягають реєстрації в 
територіальних органах 
Держгірпромнагляду

№ 0584.14.12 16.05.2014 Територіальне управління 
держгірпромнагляду по 
Дніпропетровській області

15.05.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
Дозвіл на виконання: 
монтаж, демонтаж, 
ремонт, технічне 
обслуговування, 
реконструкція машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, а 
саме: парових і 
водонагрійних котлів 
теплопродуктивністю 
понад 0,1 МВт

№0725.14.12 25.06.2014 Територіальне управління 
держгірпромнагляду по 
Дніпропетровській області

24.06.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
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1 2 3 4 5
Дозвіл на експлуатацію: 
устаткування, пов’язане з 
використанням, 
виготовленням, 
переробкою, зберіганням, 
транспортуванням, 
утилізацією небезпечних 
або шкідливих речовин

№0854,14.12 08.08.2014 Територіальне управління 
держгірпромнагляду по 
Дніпропетровській області

07.08.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
Дозвіл на експлуатацію: 
парові котли 
теплопродуктивністю 
понад 0,1 МВт; посудини, 
що працюють під тиском 
понад 0,05 Мпа

№0971.14.12 19.09.2014 Територіальне управління 
держгірпромнагляду по 
Дніпропетровській області

18.09.2019

Опис: Після закінчення термін дії дозволу буде продовжений.
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
 (розміру часток, паїв)______________________________

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

ЗО юридичних осіб, відповідно до 
данних зведеного облікового 
реєстру

д/н д/н, д/н, д/н, д/н 99,55220000000

Фонд державного майна України 00032945 вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01133, Україна 0,00000000000

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)

2825 фізичних осіб, відповідно до 
данних зведеного

д/н, д/н, д/н 0,44780000000

Усього: 100,00000000000
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бурилін Сергій Дмитрович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Апаратник отримання 
сульфату амонію, бригадир відділення з виробництва сульфату амонію, старший майстер 
сульфатного відділення, начальник відділення очищення коксового газу Відкритого акціонерного 
товариства "ЄВРАЗ Об'єднаний західно - Сибірський металургійний комбінат".
8) дата набуття повноважень та 18.06.2014 на 1 (один) рік 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Переобраний на посаду Генерального директора Товариства строком на один рік 
(протокол від 16.06.2014р.) Має повноваження одноосібного виконавчого органу з 
повноваженнями, визначеними діючим Статутом Товариства та Положенням про виконавчий 
орган. Розмір виплаченої винагороди є комерційною таємницею. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Займав попередню посаду: начальник відділення очищення коксового газу Відкритого 
акціонерного товариства "ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Голова Наглядової ради

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

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

д/н, д/нд/н

4) рік народження**
5) освіта**

0
Д /н

6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата набуття повноважень та 25.11.2013 до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
термін, на який обрано (призначено) Товариства у 2016 році

О
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9) опис: Юридична особа обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 
Товариства від 25.11.2013 року строком повноважень на один рік. Рішенням Наглядової ради 
Товариства (протокол від 04.12.2013 року) юридичну особу обрано Головою Наглядової ради. На 
Загальних зборах акціонерів від 07.04.2014 року прийнято рішення про продовження строку 
повноважень діючих членів Наглядової ради до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства у 2016 році.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства та 
Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась.

1) посада Член Наглядової ради

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

фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

0
вища

6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ТОВ 
"ЄВРАЗ УКРАЇНА"
8) дата набуття повноважень та 25 Л 1.2013 до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
термін, на який обрано (призначено) Товариства у 2016 році.
9) опис: Фізична особа обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від
25.11.2013 року строком повноважень на один рік. На Загальних зборах акціонерів Товариства 
від 07.04.2014 року прийнято рішення про продовження строку повноважень членів Наглядової 
ради до дати проведення Загальних зборів акціонерів у 2016 році. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода 
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посада на інших підприємствах: Генеральний директор ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА. Посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа Борисюк Тимур Володимирович

д/н, д/н, д/н

4) рік народження 1979
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5) освіта** Вища економічна освіта

6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "ЄВРАЗХОЛДИНГ" - 
фінансовий контролер Департаменту фінансового контролю керуємих підприємств Дирекції з 
контролінгу.
8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 на один рік 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Призначено на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
(протокол від 07.04.2014 року). Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені 
діючим Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 5.
Попередні посади: фінансовий контролер Департаменту фінансового контролю керуємих 
підприємств Дирекції з контролінгу ТОВ "ЄВРАЗХОЛДИНГ".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Сачко Наталія Сергіївна

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1975
Вища

6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ЄВРАЗ РЕСУРС" УКРАЇНА" - начальник відділу первинного обліку.
8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 на один рік 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Призначено на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
(протокол від 07.04.2014 року). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені діючим 
Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 4.
Попередні посади: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРАЗ РЕСУРС" УКРАЇНА" - начальник відділу 
первинного обліку.
Обіймає посаду начальника відділу первинного обліку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРАЗ 
УКРАЇНА". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 07.04.2014
Кворум зборів, % 96,392937
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1 .Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2.Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3.Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4.Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Про порядок покриття збитків за результатам діяльності Товариства у 2013 році.
8.Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10.Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуїу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
11 .Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства,
14.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 
комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Ревізійної комісії.
15.Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ 
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. 
Особа, що ініціювала проведення РІЧНИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства. 
Результати розгляду питань порядку денного: 3 питання № 1, прийняте рішення: 1 .Схвалити 
рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (протокол засідання Наглядової ради від 
25.03.2014 р.) та
1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну.
З питання № 2, прийняте рішення : Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
1. Гребенюк Інна Миколаївна -  голова комісії; 2. Мальцева Ганна Володимирівна -  член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4. Корсун Світлана Олександрівна - член комісії;
5. Погорєлова Таїсія Василівна - член комісії.
З питання № 3, прийняте рішення: 1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за
2013 рік прийняти до відома. 2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2013 рік 
визнати задовільною.
З питання № 4, прийняте рішення : 1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2013 рік 
прийняти до відома. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ 
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2013 рік.
З питання №  5, прийняте рішення : 1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКС» за 2013 рік затвердити. 2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКС» за 2013 рік визнати задовільною.
З питання № 6, прийняте рішення : 1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 
в сумі 978 452 тис. грн. 2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
З питання № 7, прийняте рішення: Визначити, що збитки в сумі 53 370 тис. грн. будуть покриті 
за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2014 році.
З питання № 8, прийняте рішення: 1.Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 
на 2014 рік затвердити.
З питання № 9, прийняте рішення : 1. Схвалити укладені договори:
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір № 
25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір №
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3/2012/11-25/12 від 01Л 1.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО» 
договір №12-30/10 від ЗОЛ 2.2010 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією “East Metals AG” договір № 08-26/11 від
19.08.2011 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-02/12 від 03.12.2012 
року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» договір № 12- 
24/12 від 19.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «UNICOAL AG» договір № U-2013,60.993.01 від
01.02.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «Chemcoal LLP» договір № 02-16/12 від
07.02.2012 року на продаж хімічної продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ВАТ «Об’єднана вугільна компанія «Южкузбассуголь» 
договір № 12-25/12/ДГЮК7-001788 від 19.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та ВАТ «ЄВРАЗ Об’єднаний Западно-Сибірський 
металургійний комбінат» договір № 2202159 від 07.08.2013 року на купівлю вугільного 
концентрату.
загальна сума кожного з яких визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які 
будуть укладатися протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити 
більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами
2013 року.

2. Затвердити умови обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти 
вчинення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп 
належних їх акцій Товариства.
3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» І/або особам, уповноваженим 
їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані 
договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів 
документи.
4. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та/або особам, уповноваженим 
їм на укладення таких договорів відповідними довіреностями, повноваження на підписання 
договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття 
рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з 
письмовою вимогою про викуп належних їм акцій,
З питання № 10, прийняте рішення; 1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКС» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ 
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» особисто або через 
представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому 
законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій 
редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової 
редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.
З питання № 11, прийняте рішення: 1. Продовжити строк повноважень діючих членів 
Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році.
1) PalmroseLimited (Кіпр) - Член Наглядової ради
2) Фурманов Дмитро Валерійович - Член Наглядової ради.
З питання № 12, прийняте рішення : 1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:
- Борисюк Тимур Володимирович -  голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії. 2. Рішення набирає чинності з моменту 
складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
З питання № 13, прийняте рішення :_____________________________________________________
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1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у наступному складі:
-Борисюк Тимур Володимирович - член Ревізійної комісії;
-Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.
3. Повноваження визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та надаються членам 
Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», набувають чинності з моменту складання 
протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
З питання №14, прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на 
безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКС». 2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання 
цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКС»,
З питання №15, прийняте рішення: 1. Затвердити Положення про Наглядову раду 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову, Секретаря Загальних зборів акціонерів, Генерального директора 
Товариства підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій 
редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів. ___________________________
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНТ 
ТОРНТОН ЛЕГІС"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 34764976
Місцезнаходження вул. Терещенківська, 11-А, м. Київ, Київська область, 01004, 

Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

№3915

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

21.12.2006

Міжміський код та телефон (044) 461-97-21
Факс (044) 461-97-20
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: Наглядова рада ПАТ “ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" обрала аудитора Товариства - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС" (протокол засідання Наглядової ради 
від 14.07.2014 р.).
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРАЗ Україна"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 37619149
Місцезнаходження вул. Ударників, 31, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 

область, 49064, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа
Міжміський код та телефон (056) 794-84-31
Факс (056) 794-84-77
Вид діяльності Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

Опис: Надає послуги з правового забезпечення діяльності Замовника, оперативно супроводжує з 
питань, виникаючих в діяльності Замовника, надає інші консультаційні послуги з обробки 
інформації на підставі укладеного з Замовником договору. Діяльність, якою займається ТОВ 
"ЄВРАЗ УКРАЇНА", не потребує наявності ліцензії.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична 
компанія "Аспект"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 36572634
Місцезнаходження вул. Плеханова, 15, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 

область, 49000, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

Опис: Надає послуги з правового забезпечення діяльності Замовника, оперативно супроводжує з 
питань, виникаючих в діяльності Замовника, надає інші консультаційні послуги та послуги з 
обробки інформації. Діяльність, якою займається Товариство, не передбачає наявності ліцензії.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"Дніпроінмед"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження вул. Сімферопольська, 21/307, м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровська область, 49000, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АВ № 584873

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

25.08.2011

Міжміський код та телефон (056)370 18 96
Факс (056) 726 55 40
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: Згідно укладеного договору 
"Дніпроінмед" надає послуги добре

приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
>вільного медичного страхування робітникам Товариства.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій 
України”

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження вул. Б.Грінченко, буд. 3, м. Київ, Київська область, 01001, 

Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65; (044) 377-70-16
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Заявою № ОВ - 1939 від 15.11.2013 року про приєднання до Умов Договору про 
обслуговування випусків цінних паперів ПАТ МЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" засвідчив, що він 
погоджується з Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, Регламентом провадження 
депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та зобов’язується їх 
виконувати.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

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

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 36946224
Місцезнаходження вул. Артема, буд. 60, кімн. 702, м. Київ, Київська область, 

04050, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АЕ№ 286993

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

02.09.2014

Міжміський код та телефон (044) 484-38-69
Факс 0675663651
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Забезпечує депозитарний облік цінних паперів на відповідних рахунках 
влсників.Отримана ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення 
депозитарної діяльності строком дії без обмежень.
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4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
N
з/п

Дата 
зарахування 

акцій на 
рахунок 
емітента

Кількість 
акцій, що 
викуплено 

(шт.)

Дата 
реєстрації 
випуску 

акцій, що 
викуплено

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
акцій, що 
викуплено

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск акцій, 

що викуплено

Частка від 
статут
ного 

капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7
і 0 д/н д/н 0

Опис: Протягом звітного періоду викупу Товариством власних акцій не було.
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XL Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Початок будівництва коксохімічного заводу припав на 1935 рік. І тоді терміном введення в експлуатацію 
був намічений 1937 рік. Далі терміни пуску з організаційних причин, через перебої в поставках матеріалів 
і устаткування, узгодження проектно-кошторисної документації переносилися на 1939, 1941 роки.
Велика Вітчизняна війна перервала будівництво заводу. Воно знову було продовжено в 1947 році. Проект 
на відновлення будівництва заводу був виконаний інститутом "ГІПРОКОКС".
І ось до середини 1952р. було закінчено будівництво основних об'єктів першої черги заводу, і 4 серпня 
1952 року - отримано перший кокс на першій коксовій батареї.
Перший пусковий комплекс включав наступні об'єкти: чотири коксові батареї системи ПВР- 46 і ПВР - 
51; цехи вуглепідготовчий, уловлювання хімічних продуктів коксування, ТЕЦ, допоміжні служби заводу.
1954р. - в експлуатацію було введено цех ректифікації сирого бензолу.
У зв'язку зі збільшенням потреб в коксі для доменних печей в основному Дніпродзержинського та 
Криворізького металургійних заводів, а також в коксовому газі для Дніпродзержинського азотно-тукового 
заводу було прийнято рішення побудувати на Баглійському коксохімічному заводі ще чотири коксові 

батареї системи ПВР - 51 з відповідним розширенням цехів: вуглепідготовчого, уловлювання хімічних 
продуктів коксування, ректифікації і ТЕЦ.
Будівництво другої черги заводу було розпочато в 1954 році. У 1958 році спорудження одного з 
найбільших коксохімічних підприємств України повністю завершилося. Подальше розширення заводу 
здійснювалося за рахунок будівництва дослідно-промислової установки з виробництва дициклопентадієну 
(1967 р.) та цеху роданистих солей (1971р.).
В 1956 році на заводі була створена опорна лабораторія УХІН з підготовки вугілля до коксування. Завод 
був базовим підприємством для створеного при ГІПРОКОКС КБАіМ.
У цеху ректифікації були проведені великі роботи по вдосконаленню технологічного процесу, оптимІзації 
роботи колон, впровадженню безперервного процесу очищення і ректифікації бензольних продуктів, 
освоєння процесу отримання дициклопентадієна на дослідно-промисловій установці.
На Баглійському КХЗ вперше був розроблений і впроваджений процес отримання бензолу "для синтезу" з 
глибоким видаленням тіофену шляхом повторного сірчанокислотного очищення бензолу "для нітрації". 
Починаючи з 1974 по 1983 рік Баглійський КХЗ здійснював поставку коксу підвищеної якості на доменну 
піч № 9 заводу "Криворіжсталь".
26 грудня 1975 року - підприємством видана мільярдна тонна українського коксу.
До початку 80-х років основні фонди заводу відпрацювали нормативні ресурси, необхідна була їх 
реконструкція.
1987 рік - введена в експлуатацію біохімічна установка очищення стічних вод, 1992 рік - головна 
знижувальна підстанція ГПП 150/6 Кв, 1996 рік - котел №9 ТЕЦ.
Початком реконструкції заводу послужив капітальний ремонт коксової батареї №8, виконаний у 1985 
році.
1986 и 1987 роки ознаменовані технічним переозброєнням коксових батарей N° 5, 6 по проекту 
ГІПРОКОКС. А першого серпня 1987 виведена на технічне переоснащення коксова батарея № 7. Була 
виконана кладка коксової батареї № 7, вежа гасіння конфузорно-діффузорного типу, рампа. Коксова 
батарея № 7 з 1988 року по 2004 рік перебувала в тепляку на консервації. У 2004 році було прийнято 
рішення про завершення технічного переоснащення комплексу КБ № 7. Перший етап був завершений в 
2005 році, до складу якого входили: коксова батарея № 7, установка безпилової видачі коксу, вугільна 
вежа, вентиляційна установка подачі повітря в тунель, сатуратор №2, закриття циклу кінцевого 
охолодження коксового газу, залізничні ваги та ін. об’єкти. Проектна потужність коксової батареї №7 -
490,0 тис. т коксу валового 6% вологості.
У 1990 році Баглійський коксохімзавод прийняв від ДПО "Азот" на баланс цех МЕАО, що вимагав 
реконструкції.
1995 рік - завод перетворено у Відкрите акціонерне товариство ВАТ "Баглійкокс".
У період з 1992 по 1998 p.p. при зниженні постачань вугільних концентратів з метою збереження пройшли 
технічне переозброєння коксові батареї №5, 6, 8 і створені безпечні умови праці на них, був виведений з 
експлуатації пічний фонд першого блоку, який відпрацював 46 років, а в 2007 році - коксова батарея №8. 
Зараз до складу підприємства входять вуглепідготовчий цех, коксовий цех у складі коксових батарей №№
5, 6, 7 проектною потужністю 1472 тис.т. коксу валового 6% -ої вологості, цех уловлювання (з 
вловлюванням і очищенням коксового газу від смоли, аміаку, бензолу, відділенням ректифікації сирого 
бензолу), цех моноетаноламінового очищення коксового газу від сірководню, ТЕЦ, цех з енерго та 
водозабезпечення, центральна, екологічна, санітарна лабораторії, група допоміжних і обслуговуючих 
цехів і господарств.
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В кінці 2007 року підприємство увійшло до складу однієї з найбільших у світі вертикально-інтегрованих 
металургійних і гірничодобувних компаній ЄВРАЗ.
Новий менеджмент впровадив новий стиль в управлінні - стиль, якого вимагають ринкові відносини. 
Підприємство постійно працює над питаннями покращення використання виробничих потужностей, 
виконує планомірну роботу з впровадження інвестиційних проектів, створення безвідходних технологій.
Всі ці заходи підвищують технічний рівень виробництва, що дозволяє підприємству випускати 
конкурентноздатну продукцію: кокс доменний та хімічні продукти коксування.
В 2014 році було закінчено будівництво і введено в експлуатацію хімводопідготовку ТЕЦ. Технічні 
рішення з очищення води та утилізації стоків дозволять зменшити навантаження на навколишнє 
середовище.
У 2012 році підприємство зустріло свій 60-річний ювілей. Всі ці роки пройшли в тісній співпраці з 
галузевими організаціями УНВА "УКРКОКС", УХІН, ГІПРКОКС, ДП «Коксохімстанція», ЗАТ 
«КОКСОХІММОНТАЖ», та іншими.
На підприємстві в 2006 році впроваджена і сертифікована система менеджменту якості, що відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2000. У 2009 році успішно проведено перший етап 
ресертифікації СМЯ на відповідність вимогам нової версії ISO 9001: 2008, у червні 2012 року ТОВ 
«БЮРО ВЕРЇТАС Сертифікейшн Україна» здійснили другий етап ресертифікації системи менеджменту 
якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 : 2008. ІЇАТ «Євраз Баглійкокс» 
отримано сертифікат відповідності № UA 226926 від 06.07.2012 з терміном дії до 05.07.2015.
Наглядові аудити СМЯ, виконані фахівцями ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС Сертифікейшн Україна» в 2013 і
2014 роках підтверджували, що всі процеси на підприємстві здійснюються в керованих умовах і 
спрямовані на головну мету - постійне підвищення якості продукції, що випускається.
У 2014 році на підприємстві тривало вдосконалення діючої системи менеджменту якості.
Також у звітному році згідно зі стратегічним рішенням компанії тривала побудова бізнес-системи Lean, 
спрямованої на безперервне вдосконалення, зростання конкурентоспроможності та прибутковості з 
використанням методик і концепцій Ощадливого виробництва. Його суть - ліквідація дій, які забирають 
час, але не створюють цінності, а також формування умов, за яких залишилися дії (процеси), що 
створюють цінність, шикуються в безперервний потік. Розпочато впровадження системи операційних 
поліпшень.

Інформація про організаційну структуру емітента
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" не має в своєму складі дочірніх підприємств, філій і представництв.

В організаційній структурі Товариства у звітному 2014 році відбулися зміни:
Введені:
Відділ охорони праці та промислової безпеки.
Головний спеціаліст з соціальних та загальних питань.
Єлектротехнічна лабораторія.
Виведено:
Відділ промислової безпеки.
Директор з загальних питань.
Технічний керівник з проведення ремонтів.
Група діагностики була виведена із організаційної структури та введена як дільниця до складу 
Спеціалізованного цеху з ремонту коксохімічного устаткування.
Відділ кадрів був виведений із підпорядкування Директора з контролю за виконанням бізнес процедур та 
збереження активів з підпорядкуванням Директору з персоналу.

Здійснено адміністративне перепідпорядкування структурних підрозділів:
- відділ будівництва, спеціалізований цех з ремонту коксохімічного устаткування - головному інженеру;
- канцелярія, адміністративно-господарський відділ, пункт охорони здоров'я - головному спеціалісту з 
соціальних та загальних питань.
В організаційній структурі Товариства відсутня бухгалтерська служба. Згідно укладеного договору 
послуги з бухгалтерського обліку діяльності Товариства надає ТОВ "Об'єднані облікові системи України".

Інформація про чисельність працівників
Середньоблікова кількість штатних працівників за 2014 рік становить 1 361 осіб. Середня чисельність , 
які працювали за сумісництвом -  1 особа. Працівникі, які працювали на умовах неповного робочого часу 
(дня, тижня) відсутні.

Фонд оплати праці усіх працівників в 2014 році складав -  79 968,1 тис.грн., у 2013 році - 75 643,1 
тис.грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього 2013 року збільшився на 4 325 тис.грн.
Облікова чисельність працівників на 31.12.2014 року -  1 403 осіб.

ї ї
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У 2014 році у рамках кадрової політики вирішувалися наступні завдання: відбір, підбір персоналу 
відповідно до потреби структурних підрозділів, реалізація програм по адаптації, наставництва персоналу, 
формування кадрового резерву і розробка програм розвитку персоналу. У вищих навчальних закладах без 
відриву виробництва вчиться 45 працівників підприємства. У 2014 році на учнівські відпустки для здачі 

лабораторних робіт і екзаменаційні сесії виплачено 229,000 тис. грн.
Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів за звітний рік 

проводилася відповідно до «Програми професійного навчання на 2014 рік». З питань професійної 
підготовки персоналу підприємство співпрацювало з учбовими закладами і спеціалізованими 
підприємствами, які готують висококваліфіковані кадри робітників І фахівців. На підприємстві 
розроблений і затверджений кадровій резерв на заміщення керівників і фахівців. Підготовка кадрового 
резерву на заміщення керівників і фахівців проводиться безпосередньо під керівництвом генерального 
директора із залученням провідних фахівців, керівників структурних підрозділів підприємства. Відбір 
кандидатів на заміщення вакантних посад керівників, фахівців, професіоналів проводиться з кадрового 
резерву підприємства.

У 2014 році у рамках реалізації програми «Збереження інженерно-технологічного досвіду» 
пройшли навчання 45 чоловік в «Школі енергетика» і 38 чоловік в «Школі механіка».

Професійне навчання в 2014 році проводилося згідно «Плану професійного навчання працівників 
ПАО «ЕВРАЗ БАГЛІЙКОКС», розробленого по видам и формам навчання. За звітний період на 
підприємстві вивчено новим професіям (підготовка і перепідготовка) -  211 чоловік. Безпосередньо на 
підприємстві підвищили кваліфікацію 28 робітників. За звітний період з числа керівників і фахівців 
підвищили кваліфікацію 40 чоловік. Всього витрати на підготовку и підвищення кваліфікації працівників 
у 2014 році склали 203,000 тис. грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
До будь-яких об’єднань підприємств Товариство не належить.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, Товариство не проводить. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не надходили.

Опис обраної облікової політики
Облікова політика підприємства з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві у 2014 році 
здійснювалась у відповідності з Обліковою політикою підприємства, затвердженої наказом від 27 грудня
2013 р. № 1097 та наказом «Про внесення змін та доповнень до Облікової політики на 2014 рік» від 
30.09.2014р. № 899 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями.
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції Компанії в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційоване 
підприємство - це підприємство, на яке Компанія має істотний вплив. За методом участі в капіталі, 
інвестиції в асоційовані підприємства відображаються в звіті про фінансовий стан за собівартістю з 
урахуванням змін частки Компанії в чистих активах асоційованого підприємства, що відбулися після 
первинного визнання. Гудвіл, що відноситься до асоційованого підприємства, включається у його 
балансову вартість та не амортизується і окремо не тестується на зменшення корисності.
У звіті про сукупні доходи відображається частка результатів діяльності асоційованого підприємства. При 
змінах, що відображенні безпосередньо в капіталі асоційованого підприємства, Компанія визнає частку, 
що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо доречно, у звіті про зміни у власному капіталі. 
Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в результаті операцій між членами Компанії та 
асоційованим підприємством елімінуються пропорційно частці у асоційованому підприємстві.
Частка прибутку або збитку асоційованого підприємства відображається окремим рядком доходу у звіті 
про сукупні доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам асоційованого підприємства та є 
прибутком після сплати податків та меншості неконтрольної частки участі дочірніх підприємств 

асоційованого підприємства. Фінансова звітність асоційованого підприємства підготовлена за той самий 
період, що й звітність материнської компанії. При необхідності, робляться коригування для приведення у 
відповідність облікових політик з обліковою політикою Компанії.
Після застосування методу участі в капіталі, Компанія визначає чи існує необхідність додаткового 
зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову дату Компанія визначає чи
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існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство. Якщо 
зменшення вартості інвестиції в асоційоване підприємство було виявлене, Компанія розраховує суму 
зменшення вартості як різницю між відновлювальною вартістю та балансовою вартістю яка признається у 
звіті про сукупні доходи.
У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Компанія оцінює і визнає інвестицію, що 
залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю асоційованої компанії на 
момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю інвестиції, що залишилась, і надходженнями від 
вибуття визнається у складі прибутку або збитку.
Перерахунок іноземної валюти.
Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та валютою 
презентації Підприємства. Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по 
курсу Національного Банку України на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, 
деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по курсу Національного 
Банку України на балансову дату. Всі курсові різниці відображаються у складі прибутку або збитку. 
Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу Національного 
Банку України на дату їх первісного визнання.
Визнання виручки.
Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Компанією оцінюється як імовірне, і 
якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої 
винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або мит із продажу. Компанія аналізує 
договори, що укладаються нею, які передбачають отримання виручки, відповідно до певних критеріїв з 
метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанія дійшла висновку, що вона 
виступає як принципал за всіма такими договорами. Для визнання виручки також повинні виконуватись 
такі критерії:
Дохід від реалізації готової продукції,товарів
Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, та коли значні 
ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, зазвичай, при доставці 
товарів.
Процентний дохід.
За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними 
фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати 
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очікувані 
майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання 
фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості 
фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу фінансового доходу у звіті 
про сукупні доходи 
Податки.
Податок на додану вартість.
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких 
випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому 
разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від 
обставин;
Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, 
включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан 
Поточний податок на прибуток.
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 
законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених компаніями в їх податкових 
деклараціях. В 2014 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%, в 2013 році - 19%, в 
2012році - 21%. Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в 
сумі, що належить до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами. 

Відстрочений податок на прибуток.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання 
балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою 
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях.
На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і 
зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього
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оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу. 
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та податковими 
законами), застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення 
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень 
податкового законодавства.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які обліковуються не в звіті про сукупні 
доходи, обліковується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які 
відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при 
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта 
оподаткування та одного податкового органу.
Пенсійні та інші виплати персоналу 
Державна пенсійна програма
Компанія сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно 
ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про сукупні доходи 
витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума заробітної плати. 
Програма Підприємства з виплат персоналу
Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам компанії, які працюють у 
шкідливих умовах праці згідно з законодавством України.
Разову виплату працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових окладів,в залежності 
від стажу робітника, згідно колективного договору.
В итрати на пен сій ні т а  інш і довгострокові зобов 'язання по ви п латах  п ерсон алу  за  цим и програм ам и 
визначаю ться в ф інансовій  зв ітності за  м етодом  нарахування прогн озован и х  одиниць, що застосовується 
до  всіх прац івників, як і залучен і до програм и.
Актуарні прибутки та збитки визнаються негайно у звіті про сукупні доходи.
Вартість раніше наданих послуг працівників по пенсійних планах нараховується прямолінійним методом 
протягом періоду до моменту, коли ці суми належать до виплати. Якщо вартість раніше наданих послуг 
повинна враховуватись одразу в розрахунку теперішньої вартості зобов'язання, то відповідно вона 
нараховується одразу в повній сумі.
Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість зобов'язань 
за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки дисконтування, розрахованої 
на основі високоякісних корпоративних облігацій, як пояснюється у Примітці 18 за вирахуванням ще не 
визнаної вартості минулих послуг працівників і актуарних доходів і витрат та справедливої вартості 
активів плану, з якої безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 
Фінансові активи.
Первісне визнання, та оцінка.
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за 
справедливою вартістю ; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення або 
інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному 
хеджуванні. Компанія визначає класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо 
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки 
як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів 
у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, відображаються на дату 
операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб.
Позики та дебіторська заборгованість.
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з установленими або 
обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку.
Після первісного визнання такі фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з 
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів від 
фінансування у звіті про сукупні доходи. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про сукупні 
доходи у складі витрат із інших операційних витрат.

З  У
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Знецінення фінансових активів.
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або 
Компанії фінансових активів. Фінансовий актив або Компанія фінансових активів вважаються 
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше 
подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали 
вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або Компанією фінансових активів, 
що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або 
Компанія боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою 
заборгованість або не справно здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також 
імовірність того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. 
Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження 
очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна 
обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з 

відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Позики та дебіторська заборгованість.
Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку 
проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових 
активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Компанія 
визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, 
незалежно від його значимості, вона включає цей актив до Компанії фінансових активів з аналогічними 
характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній 
основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися 
збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення.
За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між 
балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку 
майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових 
майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим 
активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від 

знецінення являє собою поточну ефективну ставку процента.
Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у 
звіті про сукупні доходи. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартістю триває, 
грунтуючись на процентній ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх грошових потоків з 
метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування 
у звіті про сукупні доходи.
Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива їх 
відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Групі. Якщо 
протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується 
через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного збитку від 
знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє 
списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається у складі 
витрат із фінансування у звіті про сукупні доходи.
Ф інансові зобов 'язання.
Первісне визнання та оцінка.
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові 
зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, або 
похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія 
класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і 
кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка.
Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком погашення 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова 

та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.
Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими 
зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні доходи при припиненні їх визнання, а також по мірі 
нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.
А м ортизована вартість  розраховується  з урахуванням  ди скон тів  або прем ій  при придбанні, а  також  
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комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 
ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні доходи. 
Припинення визнання.
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 
погашене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 
обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а 
різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про сукупні доходи.
Згортання фінансових інструментів.
Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі здійснюється 
тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та наміру здійснити 
розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів.
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на 
кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на 
купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат за 
угодою.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість 
визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати 
використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної 
справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 
оцінки.
Основні засоби.
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без включення 
витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення. Первісна 
вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин обладнання при дотриманні 
необхідних умов визнання активів. На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак 
знецінення.
За наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування, 
Яка визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат 
на продаж, і цінності використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується до 
величини суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у вигляді витрат(збитку від знецінення) в 
звіті про сукупний дохід або в іншому сукупному прибутку. Збиток від знецінення, визнаний за активами 
в попередні звітні періоди, сторнується у випадку змін в оціночних показниках, використовуваних для 
визначення суми очікуваного відшкодування активів.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від 
його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку 

зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його 
балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був знятий з обліку. 
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним методом 
протягом передбачуваного строку корисного використання активів. Строки корисного використання 

аналізуються і при необхідності, коригуються за станом на кожну звітну дату.
Терміни корисного використання об'єктів основних засобів.
Строк корисного використання (років):
Будівлі та споруди 1-45 
Машини і обладнання 1-30 
Транспортні засоби 1-20 
Інші основні засоби 1- 30.

Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 12-ти місяців 2014 року проводились 
підприємством відповідно до вимог МСБ016 «Основні засоби», на підставі «Інструкції по порядку 
ведення обліку необоротних активів» та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1 року (у тому числі 
об'єкти, що знаходяться на державній реєстрації) використовувані у виробничій, торгівельній діяльності, а 
також для цілей адміністративного управління. У складі основних засобів враховуються об'єкти 
соціальної сфери (об'єкти, що знаходяться в невиробничих підрозділах) за нульовою вартістю до моменту 
переміщення у виробничий підрозділ або повного вибуття об'єкту.
Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об'єкта основних засобів.
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Витрати на утримання об'єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх виникнення. Витрати 
на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковуються по 
собівартості. Вони включають вартість будівництва та інші прямі витрати, аванси сплачені за основні 
засоби, роботи з капітального будівництва. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, поки 
відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію.
Оренда.
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі аналізу 
змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи залежить 
виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право використання 
активу в результаті даної операції.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні доходи прямолінійним 
методом протягом усього строку оренди.
Витрати на позики.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що 
обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів 
Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати 
на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики 
включають процентні витрати та інші витрати, понесені компанією у зв'язку з позичанням коштів. 
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного визнання 
за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного 
використання, та оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрата корисності.. 
Згідно з обліковою політикою підприємства строки корисного використання становлять:
Строк корисного використання (років):
Комп'ютерні програми 1-5 
Інші НМА, вкл. аванси видані 1-5,
Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 12- ти місяців 2014 року 
здійснювалися підприємством у відповідності до норм МСБ038 «Нематеріальні активи», на підставі 
«Інструкції по порядку ведення обліку необоротних активів» та облікової політики. Інші об'єкти (ліцензії, 
патенти, невиняткові права користування комп'ютерними програмами з терміном служби не більше 1 
року), не визнаються нематеріальними активами, враховуються у Дебіторській заборгованості за 
розрахунками по виданим авансам і списуються до складу витрат рівномірно впродовж дії ліцензій, 
дозволів, сертифікатів, програмного забезпечення.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний дохід в тій категорії 
витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Запаси.
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для сировини, 
основних матеріалів, напівфабрикатів -  по середньозваженій собівартості, допоміжні матеріали, палива, 
запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та покупних напівфабрикатів за методом 
ідентифікованої собівартості.
Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось за цінами продажу.
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності 
за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до 
готовності, та витрат на її реалізацію.
Зменшення корисності нефінансових активів.
Станом на кожну балансову дату Компанія визначає ознаки можливого зменшення корисності активу. 
Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення 
корисності, Компанія виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного 
відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або 
одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання 
активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків коли 
актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються 
іншими активами або Компаніями активів.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив вважається 
знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання
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майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає 
поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки 
підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої вартості. 
Збитки від зменшення корисності активів визнаються в окремому рядку у звіті про сукупні доходи за 
винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного доходу. В 
цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого сукупного доходу в 
межах суми попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення корисності 
активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується 
відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від 
зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які 
використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від 
зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його 
відшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням 
амортизації'), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток 
від зменшення корисності.
Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупні доходи, за виключенням випадків, коли актив 
враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку відновлення вартості враховується як 
приріст вартості від переоцінки.
Передплати видані
Передплати постачальникам відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за 
вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення корисності 
нараховується у випадку, коли існують об’єктивні свідчення того, що Компанія не отримає активів чи 
послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як різниця між 
балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності 
визнаються в звіті про сукупні доходи в складі інших операційних витрат.
Грошові кошти
Грошові кошти, що представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на 
банківському рахунку.
Резерви
Резерв визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок 
минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсів, 

котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. Якщо 
Компанія очікує, що резерв повністю або частково буде відшкодовано, наприклад, внаслідок дії угоди про 
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації 
фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву відображаються у звіті про сукупні 
доходи за вирахуванням відшкодування.
У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резерву визначається шляхом 
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до 
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, 
ризики, пов'язані з певним зобов’язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми резерву, що 
відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.
Потенційні активи та зобов'язання
Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 
фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним.
Потенційні зобов'язання відображаються у фінансовій звітності, коли відтік ресурсів, що містять 
економічні вигоди, є вірогідним, та суми таких потоків можуть бути визначені.
Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 
фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є можливим, та суми 
таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у звітності за 
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є маловірогідною.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основними видами продукції, що виробляє ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» є : 

кокс доменний, горішок коксовий, дрібняк коксовий, смола кам’яновугільна, амонію сульфат 
коксохімічного виробництва, бензол сирий кам’яновугільний, компонент моторних палив ароматичний 
(КМПА), сольвент кам’яновугільний, залишки кубові ректифікації сирого бензолу, фракція інден- 
кумаронова, сольвент-нафта чорна, кислота сірчана, полімери бензольних відділень,
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Підприємство має можливість виробництва декількох видів коксу доменного різної якості, а також 
можливість часткової переорієнтації на збільшене виробництво горішка коксового та дрібняка коксового, 
що розширює можливість гнучкого реагування на зміну ринкового попиту.

Споживачами основної - коксової продукції ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2014 році в Україні були: 
-кокса доменного - великі металургійні підприємства України ( ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПАТ 
«ЄВРАЗ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.ПЕТРОВЬКОГО») та феросплавні 
підприємства України (ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», ПАТ «Запорізький завод феросплавів»);

-горішка коксового -  феросплавні підприємства України (ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», ПАТ 
«Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Стаханівський завод феросплавів»);
-дрібняка коксового - велике металургійне підприємство України ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 
та ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

В 2014 році підприємство також експортувало продукцію за межі України:
-кокс доменний: 5507,15 т.ф.м. у Росію;
-горішок коксовий; 30726,856 т.ф.м. у Грузію;
-дрібняк коксовий: всього 14590,63 т.ф.м,, у тому числі 759,05 т.ф.м. у Болгарію, 10797,68 т.ф.м. в 
Великобританію, 1203,20 т.ф.м. в Молдавію, 1830,70 т.ф.м. в Словаччину;
-амонію сульфат коксохімічного виробництва 11072,192 т.ф.м, у Туреччину;
-смолу кам’яновугільну: всього 24051,5 т.ф.м. (23082,305 т.с.м.) в Чеську Республіку;
-бензол сирий кам’яновугільний: всього 2239,80 т.ф.м., в тому числі 1460,90 т.ф.м. в Чеську Республіку, 
778,90 т.ф.м. у Польщу.

Основні конкуренти з поставок коксу на металургійні підприємства:
-ПрАТ «МАКЕЄВКОКС»;
-ПАТ «ЯСИНОВСЬКИЙ КХЗ»;
-ВАТ «Кокс» (Кемеровський коксохімічний завод, РФ);
-ВАТ «Алтай-кокс» (РФ);
-ВАТ «Арселор Міттал Тімертау» (Казахстан) та Арселор Міттал Польща - поставка всередині групи на 
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг) та інші.

Основною сировиною для виробництва коксової продукції є вугільний концентрат.
Постачальниками вугільного концентрату, які займають більше 10 відсотків в загальному обсязі 
постачання вугільного концентрату в 2014 році, є ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», ООО 
«Распадский Уголь», компанія «UNICOAL AG».

В 2014р. ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» істотно розширило сировинну базу вугільних концентратів. 
Знайдені нові постачальники та розширено співробітництво з існуючими (з Польщі, СІЛА, Австралії, РФ, 
та ін), тим самим у повному обсязі закрито дефіцит у сировині. Підприємство на 100% забезпечено 
вугіллям.
Інформація про канали збуту й методи продажу, які використовує ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», про 
сировинну базу, джерела сировини, її доступність та динаміку цін є комерційною тайною.

Використання виробничої потужності коксових батарей за коксом валовим 6-% вологості:
-5 і 6 коксові батареї:
виробничої потужності коксових батарей, що була встановлена на 01.01.2014: 85 %; 
середньорічної потужності: 88 %;
-з врахуванням 5, 6 і 7 коксових батарей:
виробничої потужності коксових батарей, що була встановлена на 01.01.2014: 52 %; 
середньорічної потужності: 54 %.

Українські коксохімічні підприємства у 2014р. знизили виробництво металургійного коксу 6-ти % 
вологості на 21,6 % у порівнянні з 2013р. - до 13,8 млн тонн. Основна причина зниження виробництва - 
проведення Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, та пов’язанні з нею 
обмеження. 8-м із 14-ти підприємств галузі (68,8% потужностей) територіально знаходяться у зоні 
проведення АТО та у безпосередній близькості. Загрузка виробничих потужностей галузі за 2014р. склала 
69,3%. 7 із 14ти підприємств галузі у зоні АТО із-за проведення бойових дій та обмежень з логістики 
сировини/продукції вимушені були перевести виробничі потужності у період з червня по жовтень 2014р. у
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гарячу консервацію. Частина цехів дотепер знаходиться на консервації. Частина металургійних 
підприємств вимушена була тимчасово зупинити виробництво. Дефіцит металургійного коксу (близько 
1млн. тонн) металурги покрили за рахунок імпорту коксу з РФ, Польші, Чехії, Китаю та інших.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Інформація про основні придбання, відчуження активів за останні 5-ть років.
Придбання активів :
Рік всього, сума в т.ч. машини

(тис. грн.) і обладнання (тис. грн.)
2010 2757,0 1419,0
2011 8175,0 7226,0
2012 13719,0 9040,0
2013 16954,5 7165,4
2014 81360,3 45716,2
У 2014 році сума витрат на реконструкцію ділянки хімводоп ід готовки ТЕЦ (теплоелектроцентраль) 
склала 43417,784 тис.грн. Реконструкція дозволила знизити на 30 тис. м3 кількість скидів забруднюючих 
речовин у накопичувач № 1 Фрунзенського міжрайонного Управління водного господарства.
Відчуження активів:
Рік всього, сума в т.ч. машини

(тис. грн.) і обладнання (тис.грн.)
2010 501,0 39,0
2011 343,0 29,0
2012 81,0 14,0
2013 50,6 4,0
2014 314,3 52,0
У звітному періоді реалізовані три станки; п’ять об'єктів житлово-експлуатаційного управління: будівля 
контори, майстерні, склади; подарований у комунальну власність міста гуртожиток (будівля, меблі).

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійоваиими особами
У звітному періоді правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу не укладалися.
Щодо укладених договорів з афілійованими особами.
У звітному періоді здійснені поставки :
1)коксової продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» згідно договору від 01.11.2012р. № 
25/2012/11-02/12. Номенклатурний перелік, асортимент, кількість, ціна і вартість товару узгоджуються 
сторонами в Специфікаціях (Додатках);
2)вугільної продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» згідно договору від 01.11.2012р. 
№3/2012/11-25/12. Найменування, асортимент, кількість, якість, комплектність, ціна (і сума транспортних 
витрат, вартість упаковки і тари, якщо вони не включаються до ціни), спосіб доставки, умови (базис) 
поставки згідно 1НКОТЕРМС 2010, терміни поставки та оплати товару, а також реквізити 
вантажовідправника і вантажоодержувача вказуються Сторонами в Додатках до Договору.
3) коксової продукції ПАТ «ЄВРАЗ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО» згідно договору від 30,12.2010р. №12-30/10. Найменування, асортимент, кількість, 
якість, комплектність, ціна (і сума транспортних витрат, вартість упаковки І тари, якщо вони не 
включаються до ціни), спосіб доставки, умови (базис) поставки згідно ІНКОТЕРМС 2010, терміни 
поставки та оплати Товару, а також реквізити вантажовідправника і вантажоодержувача вказуються 
Сторонами в Додатках до Договору.
4) коксу доменного з метою виконання мобілізаційного завдання, встановленого для ПАТ «ЄВРАЗ -  ДМЗ 
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» згідно договору від 01.10.2014р, № 10-127/14/1892/2014. Номенклатурний перелік, 
асортимент, якісні характеристики, кількість, ціна і вартість Товару узгоджуються сторонами в 

Специфікаціях (Додатках) до Договору.

Інформація про основні засоби емітента
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без включення 
витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення. Первісна 
вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин обладнання при дотриманні 
необхідних умов визнання активів. На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак 
знецінення.
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За наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування, 
яка визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат 
на продаж, і цінності використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується до 
величини суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у вигляді витрат (збитку від знецінення) 
в звіті про сукупний дохід або в іншому сукупному прибутку. Збиток від знецінення, визнаний за 
активами в попередні звітні періоди, сторнується у випадку змін в оціночних показниках, 
використовуваних для визначення суми очікуваного відшкодування активів.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від 
його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку 

зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його 
балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був знятий з обліку. 
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним методом 
протягом передбачуваного строку корисного використання активів. Строки корисного використання 

аналізуються і при необхідності, коригуються за станом на кожну звітну дату.
У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об'єктів основних засобів.

Строк корисного Середньозважений залишковий
використання (років) строк корисного використання (років)

Будівлі та споруди 1-45 8
Машини і обладнання 1-30 8
Транспортні засоби 1-20 7
Інші основні засоби 1-30 5

Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 12-ти місяців 2014 року проводились 
підприємством відповідно до вимог МСБ016 «Основні засоби», на підставі «Інструкції по порядку 
ведення обліку необоротних активів» та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1 року (у тому числі 
об'єкти, що знаходяться на державній реєстрації) використовувані у виробничій, торгівельній діяльності, а 
також для цілей адміністративного управління. У складі основних засобів враховуються об'єкти 
соціальної сфери (об'єкти, що знаходяться в невиробничих підрозділах) за нульовою вартістю до моменту 
переміщення у виробничий підрозділ або повного вибуття об'єкту.
Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об'єкта основних засобів. 
Витрати на утримання об’єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх виникнення. Витрати 
на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковуються по 
собівартості. Вони включають вартість будівництва та інші прямі витрати, аванси сплачені за основні 
засоби, роботи з капітального будівництва. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, поки 
відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Основні фактори, що вплинули на діяльність ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» у звітному періоді є припинення 
діяльності більшості вугільних компаній у зоні АТО, внаслідок чого були істотні зниження поставок 
українського вугілля.
Підприємство має високу ступінь залежності від ринків збуту коксу та хімічної продукції, якісної 
сировини (вугільного концентрату).

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
За порушення законодавства сплачені наступні штрафи:
-штраф за невиконання плану перевезень 1 947,85грн.;
-штраф за не очистку вагонів 36 551,55грн.;
-штрафні санкції за рішенням суду(судові витрати, виконавчий збір) 340,00грн;
-штрафні санкції за митні платежі 245,92грн.;
-штрафні санкції за невиконання зобов’язань перед контрагентами 1 902,00грн;
-штраф з ПДВ 9 856,00 грн.;
-пеня з ПДВ 3 568,93 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Джерелом фінансування поточної діяльності підприємства у звітному періоді був власний капітал. У 
наступному році залучення кредитів також не передбачається.
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Можливими шляхами покращення ліквідності можуть бути:
-розширення асортименту продукції, збільшення об’ємів виробництва та реалізації, що забезпечить 
надходження грошових коштів;
-аналіз витрат підприємства на можливість їх зменшення;
-робота з постачальниками щодо зменшення цін;
-робота зі споживачами та постачальниками щодо термінів сплати.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
За 2014 рік укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Підприємство постійно займається пошуком нових ринків збуту продукції, впровадженням операційних 
поліпшень, оптимізацією витрат на виробництво і реалізацію, розробкою і впровадженням заходів щодо 
енергоефективності, зниженням впливу на довкілля.
Для збереження виробничого потенціалу підприємства в 2015 році і вирішення питань технічного 
переоснащення, нового будівництва та реконструкції, скорочення витрат матеріальних, трудових і 
енергетичних ресурсів, охорони праці, постійного вдосконалення процесів системи менеджменту якості, 
що відповідає міжнародним стандартам і задовольняє вимогам споживачів відповідно до ISO 9001:2008, а 
також створення ефективної системи екологічного менеджменту відповідно до вимог 18014001:2004, 
приказом №1 по підприємству затверджено план розвитку Товариства у 2015 році, відповідно до якого 
планується здійснити наступні заходи, а саме:
1.3 метою збереження основних фондів та забезпечення стабільної роботи підприємства у 2015 році 
передбачається за власні кошти підприємства інвестувати 13 049 тис. грн. для проведення:
- капітального ремонту крана з/д грейферного КЗДВ ;
- заміни системи керування ГД на ТП-Д на основі тиристорних перетворювачів Siemens перевантажувача 
вугілля № 1;
- капітальний ремонт коксовиштовхувача №7; ремонт ділянки г/провода зворотного коксового газу ; 
заміна коксонапрямної дверезємної машини №7;
- ремонт освітлювача надсмольної води ; ремонт сховища ємкістю 300м; ремонт резервуара над смольної 
води і ємкості; ремонт збирача маточного розчину; ремонт парового збирача 25м3; капітальний ремонт 
будівлі аміачно-сульфатного відділення; заміна збирача флегми №2;
- капітальний ремонт покриття головного корпусу ТЕЦ;
- капітальний ремонт залізничних шляхів західної та східної горловин; капітальний ремонт з/д крана КЗДЕ 
25; капітальний ремонт з/д шляху коксової батареї;

- поточний ремонт скребкового механізму вторинного відстійника; поточний ремонт скребкового 
механізму флотаторної;
- методики по визначенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу від коксохімічних підприємств; 
проведення робіт по корегуванню показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин від башень 
мокрого тушіння коксу; ремонт будівлі бані №1; блискавкозахист бензольного відділення; обладнання і 
програмне забезпечення АСЕМ; дробіння будівельних відходів.
2. З метою оновлення основних фондів та поліпшення якості продукції підприємства у 2015 році 
передбачається за власні кошти підприємства інвестувати 1418 тис. грн. для виконання:

- ремонту нафталінопромивача; ремонту комунікацій складу смоли; ремонту конденсатора- 
холодильника; ремонту камер коксування коксової батареї №5 з коксової сторони; ремонт 
коксотушильного вагона.
3. З метою зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у 2015 році передбачається за 
власні кошти підприємства інвестувати 965 тис. грн. для:

- придбання аспіраційної установки очистки повітря—2 шт;
- капітальній ремонт пило/газ/уловл. установки;
- провести заміну газовідвідної арматури коксової батареї №5 і №6 в кількості 20шт.;
- ремонт дверей коксових печей коксової батареї №5 і №6 в кількості 70шт.

4. З метою мінімізації утворених відходів і зниженню їх впливу на навколишнє середовище у 2015 році 
передбачається освоїти 1 204,4 тис. грн. для:

- проведення будівельно-монтажних робіт по локалізації викидів зливних вод підприємства, посадка 
дерев, кущів газонної трави на території підприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок.
-Перегляд і переробка діючих міждержавних стандартів з метою створення національної нормативної
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бази, що відповідає вимогам регіональних та міжнародних організацій і сприяє створенню умов для 
усунення перепон у торгівлі;
-Розробка технологічних нормативів викидів щодо стаціонарних джерел цехів вловлювання та переробки 
продуктів коксування коксохімічних підприємств;
-Розробка нормативної бази витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції на 2015 рік і 
моніторинг нормативної бази в 2014 році;
-Вдосконалення діючих методів контролю технологічних процесів коксохімічноговиробництва і якості 
отримуваної продукції;
-Розробка та актуалізація нормативної документації на коксохімічну продукцію, що дозволяє випускати 
продукцію в строгій відповідності з вимогами державних органів нагляду за якістю продукції, станом 
навколишнього природного середовища, відповідності робочих місць вимогам з охорони праці;
-Розробка методик аналітичного контролю технологічних процесів, викидів шкідливих компонентів в 
атмосферне повітря, атестація випробувального обладнання, розробка стандартних зразків, паспортів 
безпеки на коксохімічну продукцію;
-Рішення проблем зменшення навантаження на навколишнє середовище.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи
Судові справи відсутні, за якими б у звітному періоді розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 10 
або більше відсотків активів емітента, стороною в яких висіупав би емітент. Також відсутні судові справи, 
стороною в яких виступали б посадові особи емітента.

Інша інформація
Споживання енергетичних ресурсів.

У 2014 році було придбано 1199,7 тис. м3 технічної та 187,2 тис. м3 питної води, що на 60,8 тис. м3 
менше, ніж у попередньому році. Зменшення обсягу споживання свіжої води відбулося внаслідок 
зниження об’єму виробництва у 2014 році.
У звітному періоді споживання електроенергії на підприємстві склало 54403 тис. кВт/год., у тому числі:
- отримано від ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - 3 419 тис. кВт/год. або 6,3 % ;
- вироблене генераторами ТЕЦ -  50984 тис. кВт/год. або 93,7 %.
Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 30,95 % усієї 
використаної електроенергії. Споживання електроенергії цехом ЕНіВЗ склало 18,2%, вуглекоксовим 
блоком -  15,08% і ТЕЦ — 13,91%. Усі інші структурні підрозділи підприємства використали 21,86 % 
спожитої електроенергії. У зв’язку зі збільшенням виробництва коксу, зменшилось споживання 
електроенергії у розрахунку на одну тону коксу 6 % вологості.
Об’єм виробництва пару у звітному періоді був менше, ніж у 2013 році на 6,7%, або на 32 тис. Гкал, що 
обумовлено зниженням обсягу виробництва коксу валового. Заборгованість по оплаті за енергоресурси за
2014 рік відсутня. Стан енергогосподарства в цілому задовільний.
Робота енергетичних підрозділів підприємства була спрямована на безперебійне постачання виробничих 
цехів: водою, електричною і тепловою енергією. Для поліпшення роботи енергетичних підрозділів 
підприємства у 2014 році виконані наступні роботи:
1. Розпочато реконструкцію крана перевантажувача ВПЦ;
2. Виконана термоізоляція паропроводів;
3. Побудована і налагоджена нова ХВП ТЕЦ;
4. Виконано еколого-теплотехнічні випробування котлів;
5. Капітальний ремонт трансформатора №1 ГПП.
6. Капітальний ремонт турбогенератора №1 ТЕЦ.

Про діяльність з охорони праці в 2014 році та план на 2015 рік.

Охорона праці.
Робота з охорони праці на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Керівництва з охорони 

праці ПАТ «Євраз Баглійкокс», затвердженого наказом № 1118 від 30 грудня 2013 року і Положення про 
систему управління охороною праці, затвердженого наказом №236 від 10 квітня 2013 року.
1.У 2014 році Загальнозаводська комісія з охорони праці провела 12 комплексних обстежень структурних 
підрозділів підприємства. За їх результатами до виконання були запропоновані заходи, спрямовані на 
поліпшення умов праці, забезпечення безпеки при виконанні небезпечних і газонебезпечних робіт, 
приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

vj
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2.Відділ охорони праці та промислової безпеки провів 210 позапланових перевірок, у структурних 
підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у 
встановлені терміни,
3.Фахівці відділу охорони праці в період з 03.03.2014 по 29.03.2014 провели навчання та перевірку знань 
керівників і спеціалістів з питань охорони праці. У період з 22.12.2014 по 25.12.2014 організували 
спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки.
4.Відповідно до графіка проведено 27 навчально-тренувальних занять і учбових тривог згідно з планами 
ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).
5.Всі керівники та спеціалісти Товариства до призначення на посаду пройшли навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці.
6.3 12 запланованих «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків 
виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у ПАТ «Євраз Баглійкокс» виконані 12.
7.Планові витрати склали 7817800 грн, фактично витрачено 7120497 грн. Для окремих категорій 
робітників при виконанні робіт у шкідливих умовах виділялися кошти на спецхарчувания відповідно до 
затверджених переліків на суму 119 000 тис. Грн., молоко на суму 334 069 тис. Грн.
8.Протягом 2014 робітники підприємства забезпечувалися слабо газованою водою «Роганьська» суму 215 
310 грн.
9..Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту відповідно до норм і понад встановлені норми, всього на суму 2290953 грн.

Екологія

1 .Виконано еколого-теплотехнічні випробування котла №5, сума витрат склала 20,355 тис.грн.
2.Для зниження парів сірчаної кислоти в атмосферу та покращення екологічної ситуації в місті проведена 
заміна електрофільтрів мокрого каталізу цеху МЕАО на сучасні коалісцентні фільтри сума витрат склала
556,00 тис.грн.
3.У 2014 році сума витрат на реконструкцію ділянки хімводопідготовки ТЕЦ склала 43417,784 тис.грн. 
Реконструкція дозволила знизити на 30 тис. М3 кількість скидів забруднюючих речовин у накопичувач 
№1 Фрунзенського міжрайонного Управління водного господарства.
4.3 метою виконання Програм виходу з екологічної кризи м Дніпродзержинська та Дніпропетровської 
області по впровадженню автоматизованої системи екологічного моніторингу, в 2014 р. Придбані 
газоаналізатори контролю атмосферного повітря, сума витрат склала 436,00 тис. Грн.
5.Проведено роботи по ремонту аеротенок № 1-3, сума витрат склала 327,00 тис.грн.
6.3 метою мінімізації утворення відходів і зниження їх впливу на навколишнє середовище, проведено 
роботи з дроблення будівельних відходів в матеріали вторинні будівельного призначення, сума витрат 
склала 390,00 тис.грн.
7.Внесено зміни до галузевої документ «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих 
речовин для коксових печей», зареєстрований у Мін'юсті України від 19.06.2014 № 662/25439, сума витрат 
склали 37,5 тис. Грн.
8.Проведено роботи з коригування інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел підприємства, сума витрат склала 105,00 тис.грн.

План на 2015 рік
1 .Впровадження системи LOTO (цех уловлювання, УПЦ, МЕАО, СЦРКО, цехенерговодопостачання).
2.Відновлення пішохідних тротуарів (бордюру, ремонт покриття) безпечних маршрутів руху (БМ № 6,7) S 
= 1000м2. Освітлення маршрутів пересування (цехових, зовнішніх, периметр). Установка світлової та 
звукової сигналізації на місцях перетину маршрутів пересування із залізничними шляхами (МЕАО -1 
переїзд).
3.Придбання обладнання для контролю ізоляції кабельних ліній, перевірки заземлюючих пристроїв, 
випробування релейного захисту (тераомметри МІ 3200, вимірювач опору заземлення ИС-10, тестер 
релейних захистів РТЕ-100).
4.Придбання стенду для випробувань діелектричних рукавичок, бот, калош і слюсарно-монтажного 
інструменту з діелектричними ручками (стенд високовольтний стаціонарний СВС-50ц).
5.Обстеження газопроводів прямого і зворотного коксового газу (2й етап) 1300м.
6.Отримання дозволів на проведення технічних оглядів ЩО і ПТО ГПМ і посудин, що працюють 
підтиском.
7.Оснащення коксових машин (коксовиштовкувачів 5,6,7) відеоспостереженням.
8.Автоматизована система раннього виявлення НС та оповіщення персоналу у разі їх виявлення
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(установка абонентних точок і гучномовців (60 шт.) Третій проміжний етап для території коксового цеху 
та цеху уловлювання та його обслуговування.
9. Дроблення будівельних відходів в матеріали вторинного будівельного призначення 46 тис .тонн. 
(Знесення будівель)
10.Реалізація матеріалів вторинного будівельного призначення.
11 .Планування та благоустрій території підприємства, з використанням матеріалів вторинного 
будівельного призначення.
12.Розробка проекту та проведення будівельно - монтажних робіт по очищенню та локалізації вод 
північного зливостоку (випуск № 1).
13.Проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію автоматизованої системи 
екологічного моніторингу (пост контролю № 1).

2014 р. SMA 05393079



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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: 427146 452912 0 0 427146 452912

будівлі та споруди 90951 114378 0 0 90951 114378

машини та обладнання 319454 323795 0 0 319454 323795

транспортні засоби 13415 11701 0 0 13415 11701

інші 3326 3038 0 0 3326 3038

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0

Усього 427146 452912 0 0 427146 452912
Опис: Критерії визнання та оцінки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів протягом 2014 року 
проводилися підприємством в цілому відповідно до вимог НП(С)Б07 «Основні засоби», затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів № 92 від 27.04.2000р., та облікової політики. Основні засоби враховуються за історичною 
(умовно-первинною, такою, що склалася на дату першого вживання МСФО) вартістю. Згідно облікової політики 
підприємства основними засобами визнаються матеріальні цінності, які призначені для використання у 
господарській діяльності на протязі періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати вводу в експлуатацію таких 
матеріальних цінностей, вартість яких перевищує 2500 грн., та поступово зменшується з фізичним або моральним 
зносом. Амортизація основних засобів згідно з обліковою політикою у 2014 році нараховувалась прямолінійним 
методом. Амортизація бібліотечних фондів у бухгалтерському обліку нараховувалась у розмірі 100% вартості, що 
амортизується, у першому місяці їх використання. Для малоцінних необоротних матеріальних активів визначено 
нарахування амортизації у розмірі 100% вартості при вводі в експлуатацію, за вирахуванням вартості брухту. В 2014 
році витрати від зменшення корисності основних засобів визнавались у розмірі 1977 тис.грн., витрати від 
зменшення корисності об'єктів незавершеного будівництва 155 тис. грн. Підприємство має на балансі повністю 
амортизовані основні засобі, в сумі 120628 тис. грн. Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти 
основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Термін корисного 
використання об'єктів основних засобів організацією встановлюється на підставі технічної документації і 
"Класифікатора основних засобів", затвердженого на підприємстві Наказом № 368 від 04 вересня 2004 р. Терміни 
корисного використання основних засобів: Група Термін, міс. Будівлі до 540 Споруди до 540 Передавальні пристрої 
до 540 Машини і обладнання до 360 Транспортні засоби до 240 Інструменти, пристрої і інвентар до 360 Інші до 360. 
Організація може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, 
добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення 
(підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування. За наявності ознак, по яких об'єкт 
основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до Інвестиційної нерухомості, підприємство 
застосовує критерії щодо їх розмежування: визначити об'єкт ОС інвестиційною нерухомістю, якщо він одночасно 
використовується як операційна і інвестиційна нерухомість, але більше 50% загальної його площі передано в 
операційну оренду. У  фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались. Наявність та рух основних засобів у 
звітному періоді представлено у розкритті фінансової звітності за 2014 рік. Облік основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів протягом 2014 року здійснювався з використанням рахунків, передбачених 
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року. Станом на 31.12.2014 
р. капітальні інвестиції відображено в статті балансу «Незавершене будівництво» в сумі 48106 тис. грн., яка 
складаються з інвестицій в капітальне будівництво 39636 тис. грн., придбання (виготовлення) основних засобів та 
інших активів 838 тис. грн,, придбання матеріальних запасів для цілей будівництва 2970 тис. гри., аванси видані 4662 
тис. грн. Витрати на капітальні інвестиції за 2014 рік в сумі 49983 тис. грн. складаються з витрат на капітальне 
будівництво у розмірі 39777 тис. грн. витрат на придбання (виготовлення) основних засобів та Інших активів у розмірі 
10206 тис, грн.__________________________________________________________________________________________________
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 434854 358069
Статутний капітал (тис. грн) 171918 171918
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис: До складу активів, які приймаються до розрахунку, включається:
2.1 .Необоротні активи (код рядку балансу ~ форма 1, далі- р.) на початку року склали 599 458 
тис.грн., на кінець року склали 587 276 тис.грн., а саме:
-нематеріальні активн(залишкова вартість) р.1000 
на початок року 1013 тис.грн; 
на кінець року 849 тис.грн.;
- незавершене будівництво рЛ 005 
на початок року 79 777 тис.грн.; 
на кінець року 48 106 тис.грн.; 
основні засоби (залишкова вартість) р.1010 

на початок року 427 146 тис.грн.; 
на кінець року 452 912 тис.грн.;
-довгострокова ДЗ р. 1040 
на початок року 72 тис.грн; 
на кінець року 75 тис.грн;
•відстрочені податкові активи p. 1045 
на початок року 65 408 тис.грн; 
на кінець року 76 968 тис.грн; 
інші необоротні активи р.1090 

на початок року 26 042 тис.грн; 
на кінець року 8 366 тис.грн;
2.2 Оборотні активи розділ 2 Ф.1. на початку року склали 378 994 тис.грн., на кінець року склали 
510 612 тис.грн., а саме:

запаси р.1101,1102,1103,1104 
на початку року 213 467 тис.грн.; 
на кінець року 192 071 тис.грн;
-дебіторська заборгованість р. 1125,1135,1130,1155 
на початку року 157 602 тис.грн; 
на кінець року 318 316 тис.грн;
-грошові кошти р.1165 
на початок року 7 811 тис.грн; 
на кінець року 73 тис.грн; 
інши оборотні активи р.1190 

на початок року 114 тис.грн; 
на кінець року 152 тис.грн.
До складу зобов’язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1 Довгострокові зобов’язання р. 1515 на початок року 88 273 тис.грн., 
на кінець року 119 911 тис.грн.
3.2 Поточні зобов’язання р.1695 на початок року склали 532 110 тис.грн, на кінець року 543 123 
тис.грн., а саме:
-кредиторська заборгованість за товари , роботи р.1615 
на початок року 513 397 тис.грн., 
на кінець року 516 968 тис.грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
з одержаних авансів р.163 5 

на початок року 395 тис.грн., 
на кінець року 308 тис.грн.;
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— з бюджетом р.1620 
на початок року 3 657 тис.грн., 
на кінець року 9 771 тис.грн.;
-зі страхування p. 1625 
на початок року 2 920 тис.грн., 
на кінець року 3 471 тис.грн.;
-з оплати праці р.1630 
на початок року 6 813 тис.грн., 
на кінець року 8 374 тис.грн.;
-- інші поточні зобов’язання р.1690 
на початок року 4 928 тис.грн., 
на кінець року 4 231 тис.грн.;
Взагалі зобов’язань на початок року 620 383 тис.грн., на кінець року 663 034 тис.грн. 
Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою:
Чисті активи = (2.1+2.2.)-(3.1+3.2) і склали : 
на початок року 358 069 тис.грн,
на кінець року 434 854 тис.грн._________________________________________ ______________
Висновок: Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2014 року становить 434 854 тис.грн, що 
перевищують вартість статутного капіталу на 262 936 тис.грн, таким чином порушень, щодо 
вимог діючого законодавства товариством не було.______________________________________

2014 р. ©SMA 05393079



3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань Дата

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
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 Л 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 9771 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 533352 X X
Усього зобов’язань X 543123 X X
Опис: За звітний період зобов’язань по кредитам банків, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за 
сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами та за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права не було.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
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 

(тис. грн)

у відсотках 
до всієї 
реалізо
ваної 

продукції
1 2 3 4 5 6 7

8
1 Кокс доменний 

(суха вага)
540,1 тис. тонн 1224750,2 80,1 517,2 тис. тонн 1266455,6 78

2 Горішок 
коксовий (суха 
вага)

49,6 тис. тонн 95090,7 6,2 70,7 тис. тонн 133987,3 8,3

3 Смола
кам'яновугільна

28,4 тис. тонн 76838,1 5 28,3 тис. тонн 79471,4 4,9

Х'О
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 

продукції 
(у відсотках)

1 2 3
1 Матеріальні витрати 85

2 Фонд оплати праці 7

3 Інші витрати 8
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ХІУ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
07.04.2014 09.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.06.2014 03.06.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

16.06.2014 16.06.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0

2 2013 2 1

3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X
Депозитарна установа X

Інше (запишіть) Інша інформація відсутня.

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) Інша інформація відсутня.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть) Внесення змін до Положення про "Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"; Внесення змін 

до Положення "Про інформаційну політику ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів -  юридичних осіб 1

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

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

27

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
3 питань призначень і винагород .А
Інвестиційний X
Інше (запишіть) У складі Наглядової ради Товариства у звітному періоді будь-яких комітетів створено не було.

Інше (запишіть) д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ні

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) Інша інформація відсутня.

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)
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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 (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

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

X

Інше (запишіть) Інша інформація відсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /  ні) комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії 2______ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1_______

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 напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

так так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні 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)

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

так

так

ss
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Я кі документи існують у ваш ому акціонерному товаристві?

Так НІ
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку А

Інше (запишіть) Також існують у Товаристві: Кодекс корпоративного управління, Положення про 
інформаційну політику Товариства.

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності

так так так так так

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

так так так так так

Інформація про склад органів 
управління товариства

так так так так так

Статут та внутрішні документи так так так так так
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

так так так так так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

ні ні ні ні ні

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так
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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/н

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

Так НІ
Ревізійна комісія (ревізор) Л
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

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

3 власні* 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/н

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

так

2014  р. 05393079



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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) Інша інформація щодо залучення інвестицій відсутня.

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)

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

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

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

не визначились

ні

так

28.03.2011

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)__________ ____
укажіть яким чином 
його оприлюднено:

так

Інформація оприлюднена на офіційному сайті Товариства - http://ukr.evraz.com/fm~ 
info/korporativnye-dokumenty~bk/

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

Товариство дотримується кодексу Корпоративного управління.

2014 р. OSMA 05393079
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за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

разом з висновком (звітом) незалежного аудитора

ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Зміст
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 5 
ЗВІТНОСТІ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 6

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ доходи 7

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 9

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНИОМУ КАПІТАЛІ 10
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Висновок незалежного аудитора
ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»
Вул., Терещенивська. 11-А 
Київ, 01004, Україна

Т + ЗВО 44 461 97 21 
F +380 44 461 97 20

www.granffliomlon.ua

GRANT THORNTON LEGIS LLC
11-A Teresdienkivska str.
Kyiv, 01004, Ukraine

T +  38044 461 97 21 
F +380 44 461 97 20

www.grantthomton.ua

Акціонерам та Правлінню

Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 
вул. ім. В.Б. Щербицького, 1 
м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область,
Україна, 51909
для подання до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ми провели аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ 
БАГЛІЙКОКО> (далі - Товариство), що включає Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 
2014 року, Звіт про сукупні доходи, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у 
власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату та опис важливих аспектів 
облікової політики, а також інші пояснювальні примітки.

відповідальність управлінського персоналу

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

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї річної фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум 
та розкриттів у річній фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора.

Audit, Tax, Advisory, Law
Member of Grant TTiombn International Ltd 
Subject to local regulations

http://www.granffliomlon.ua
http://www.grantthomton.ua
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До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення 
річної фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення річної фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.

Висловлення думки

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

Сертифікат аудитора Серія 
від 16 липня 2008 року

Директор
ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН
Партнер з аудиту

Сертифікат аудитора Серія

Київ, Україна 
25 березня 2015 року

Audit, Ти, Mvhoiy.Liw
Member of Grant Thornton International Ltd 
Subject Id local regulations



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку Фінансової Звітності (надалі 
фінансова звітність) згідно з основами викладеними у Примітці 2.
В ході підготовки фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне використання;
- слідування принципам МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у 
інформації звітності;
- підготовку фінансової звітності, ґрунтуючись на принципі безперервності діяльності 
організації.
Керівництво підтверджує, що вищезазначені принципи були дотримані у процесі 
підготовки фінансової звітності Компанії.
Керівництво Компанії також несе відповідальність за;
- ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з 
достатнім ступенем упевненості інформацію про фінансовий стан Компанії;
- вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів Компанії, а також для 
виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
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Підприємство П АТ " ЄВРА З БА ГЛІЙ КО К С" 
Територія Дніпропетровська обл.____________

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за  К О А ТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління 
Вид економічної діяльності 
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

Публічне акціонерне 
товариство___________

Виробництво коксу та  коксу продуктів

за КО ПФ Г

за СПОДУ 
за К В Е Д

2 0 Ї4  12 31
05393079

1210436300

230

6024
19.10

З в іт  про фінансовий стан 
на 31  грудня 2014  р Код за

1801001

А кти в
Код
рядк

а

№
примітк

и
31 .12 .2014 31 .12 .2013 31,12 .2012

І . Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість 1000 6 849 1 013 1 4 3 8

первісна вартість 1001 2 868 2 639 2 565
накопичена амортизація 1002 (2 019) (1 626) (1 127)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 7 48  106 79  777 71 761
Основні засоби:

залишкова вартість 1010 7 452  912 427  146 463 190
первісна вартість 1011 901 856 825 070 821 099
знос 1012 (448 944) (397  924) (357  909)

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8 75 72 45
Відстрочені податкові активи 1045 9 76 968 65 408 58 819
Інші необоротні активи 1090 10 8 366 26 042 29 624
У сього  за  розділом І 1095 587  276 599  458 624 877

I I .  Оборотні активи
Виробничі запаси 1101 11 154 509 183 404 118 639
Незавершене виробництво 1102 11 22  689 10 023 17 987
Г  отова продукція 1103 11 14 873 20 040 13 704
Дебіторська заборгованість за  товари, роботи, 
послуги:

чиста реапізаційна вартість 1125 12 273 861 99 573 109 763
первісна вартість 273 870 99 581 109 771
резерв сумнівних боргів (9) (8) (8)

Дебіторська заборгованість за  розрахунками:
з бюджетом 1135 13 31 328 56 434 23 883
за виданими авансами 1130 13 12 786 1 331 4 490

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 341 264 225
Грошові кошти та їх  еквіваленти:

в національній валюті 1165 14 73 6 037 415
в іноземній валюті 1166 14 0 1 774 80

Інші оборотні активи 1190 13 152 114 221
У сього за  розділом II 1195 510 612 3 78  994 289 407

IV . Необоротні акти ви  т а  групи вибуття 1200
Баланс 1300 1 097 888 9 78  452 914 284

І . Власний кап італ
Статутний капітал 1400 15 171 918 171 918 171 918
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26 2  936 186 251 2 52  221
Вилучений капітал 1430 15 (100)
У сього за  розділом І 1495 434 854 3 58  069 4 2 4 1 3 9

I I I .  Д овгостр окові зобов'язан н я
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 1510
Відсрочені податкові зобов'язання 1500
Інші довгострокові зобов'язання 1515 16,17,20 119911 88 273 70 820
У сього за  розділом I I I 1595 119 911 88 273 7 0  820

IV . П оточні зобов'язан н я
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Кредиторська заборгованість за  товари, роботи, 
послуги 1615 516 968 513 397 397 362
Поточні зобов'язання за  розрахунками:

з одержаних авансів 1635 308 395 928
з бюджетом 1620 18 9 771 3 657 7 691
зі страхування 1625 3 471 2 920 2 954
з оплати праці 1630 8 374 6 8 1 3 6 728

Інші поточні зобов'язання 1690 19 4 231 4  928 3 662
У сього  за розділом ГУ 1695 543 123 5 32  110 419 325
Б алан с 1900 1 0 9 7  888 . ^ 7 8  452 9 14  284

Керівник

Головний бухгалтер (за довіреністю)

С .П Л асс

Л.Д. Облал



ПАТ " ЄВРА З БА ГЛІЙ КО К С" 
Дніпропетровська обл.

Підприємство 
Територія
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної 
діяльності 
Одиниця виміру : тис. грн..
Складено за  міжнародними стандартами фінансової звітності

З в іт  про сукупні доходи

за 12 м ісяц ів 2014  року

Дата/рік, місяць, число/
_______________ за  ЄДРПОУ

за КО АТУУ
Публічне акціонерне 
товариство__________________

Виробництво коксу та коксу продуктів

заК О П Ф Г

за К ВЕД

К О Д И  
2014  І 12 31

05393079
1210436300

230

19.10

Форма № 2 Код за  Код за  
ДКУД Форма N 2 ДКУД 1801003

С таття
Код

рядка

№
прим ітк

и

За звітн и й  
період

За попередній 
період

Чистий доход (виручка) від  реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2000 21 1 695 135 1 396 568
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1 431 6 00 ) ( 1 332 213 )
В алови й :

прибуток 2090 2 63  535 64 355
збиток 2095

Інші операційні доходи 2120 22 1 967 7 374
Адміністративні витрати 2130 21 (44  994) ( 3 5  9 1 0 )
Витрати на збут 2150 21 (49  877) ( 4 0  1 8 2 )
Інші операційні витрати 2180 22 (63 199) ( 4 3  8 3 0 )
Ф інансові результати в ід  операційної д іяльн ості:

прибуток 2190 107 432
збиток 2195 ( 4S  1 9 3 )

Інші фінансові доходи 2220 23 1 002 633
Інші доходи 2240 -

Фінансові витрати 2250 23 (1 2 1 2 5 ) ( 9 4 1 6 )
Інші витрати 2270
Ф інансові результати від  зви чай н ої діяльності до 
оподаткування:

прибуток 2290 96  309
збиток 2295 (56 9 7 6 )

Витрата (дохід)з податку на прибуток 2300 9 935 3 606
Прибуток (збиток) від  припєнення діяльності 2305
Чистий фінансовий р езультат:

прибуток 2350 9 7  244
збиток 2355 ( 5 3  3 7 0 )

I I .  С У К У П Н И Й  Д О Х ІД

С т аття
Код

рядка

№
примітк

и

За звітний 
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415

Інший сукупний дохід 2445 (25 071) (15 555)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 17 (25 071) (15 555)

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 9 4 512 2 955

Інш ий сукупний дохід після оподаткування 2460 (20 559) (12 600)

Сукупний дохід (сума рядків  2350, 2355  та  2460) 2465 76 685 (65 970)



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Н азва статті
Код

рядка
№

примітки
За звітний 

період

За попередній 
період* 

перераховано
І 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 21 1 27 9  052 1 184 575
Витрати на оплату праці 2505 21 80 756 75 852
Відрахування на соціальні заходи 2510 21 36 478 32 300
Амортизація 2515 21 53 620 53 285
Інші операційні витрати 2520 139 763 106 124
Разом 2550 1 589 669 1 452  136

IV . Р О ЗР А Х У Н О К  П О К А ЗН И К ІВ П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Н азва  статті
Код

рядка
За звітний 

період

За попередній 
період* 

перераховано
1 2

Середньорічна кількість простих акцій 300 687 477  933 687 325 879

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6 8 7  477 933 687 325 879

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,грн. 320 (0 .1 4 1 4 5 ) (0 .07765)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію,грн 330 (0 .14145) (0  .07765)
Дивіденди на одну просту акцію,ірн,. 340 - -

Керівник

Головний бухгалтер (за довіреністю)



коди

Підприємство |Публічне акціонерне товариство ЄВРАЗ Баглійкокс»
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ
2014  12

05393079
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2014 р.

КодзаДКУД 18010'

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6
І . Рух кош тів у результаті операційної 

д іяльн ості
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 3500

96 309 56 976

Коригування на; 
амортизацію необоротних активів 3505

53 624 X 53 285 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 5 559 7 5 1 8
збиток (прибуток) від  нереалізованих 

курсових різниць 3515
2 4  026 8 644

збиток (прибуток) від  неопераційноі 
діяльності та інших негрошових операцій 3520

1 3 3 9 2 1 4 4

Фінансові витрати 3540 12 125 9 4 1 6
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 125 045 73 869
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 2 0  134 104 285
Грош ові кош ти від операційної д іяльн ості 3570 187 423 150 738 177 774 138 363
Сплачений податок на прибуток 3580 X X

Чистий рух кош тів  від  операційної діяльності
3195 36  685

3 9  411

II. Рух кош тів  у результаті інвестиційної 
діяльності

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200

X X

необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих: 

відсотків 3215 X X

дивідендів 3220 X X
Н ародження від деривативів 3225 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 X X

необоротних активів 3260 X 4 7  702 X 32 008
Виплати за деривативами 3270 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух кош тів від  інвестиційної 
діяльності 3295

4 7  702
32  008

II I , Рух кош тів у результаті ф інансової 
діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300

103 X X

Отримання позик 3305 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345

X 00 X 100

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух кош тів від ф інансової д іяльн ості 3395 103 100

Чистий рух грош ових кош тів  за звітний 
період 3400 0 10 914 7 303

Залишок коштів на початок року 3405 7 8 1 1 X 495 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 3 176 13

Залишок коштів на кінець року 3415 73 ,  ,  7 8 1 1

Керівник

Головний бухгалтер (за довіреністю)

С.П.Пасс

Д Д .О блап



Підприєм 
ство 
Терит 
арія

Додаток до Положення (стандарт;) бухгалтерського обліку 5
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

ПАТ "ЄВРАЗ БА ГЛІЙ КО К С"

Дніпропетровська обл.„

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління _________________
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Виробництво коксу та коксу продуктів____________________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про зміни у власному капіталі 
зя ______________________рік_____________________  20

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ 
заК ВЕД  
Контрольна сума

2014 12

05393079

1210436300

6024

230
19.10

14

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додаткови

й
капітал

Резервний
капітал

Нерозпо
ділений

прибуток

д о п л а 
чений

капітал

Вилучен
ИЙ

капітал
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 171 918 186 251 (ЮО) 358 069
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0)
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скорнговапиіі залишок на 
початок року 4095 171 918 186 251 (100) 358 069
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100

97 244 9 7 2 4 4
Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

(20 559) (20 5S9)
Дооцінка (уцінка 
необоротних активів) 4111

Дооцінка (уцінка фінансових 
інструментів 4112

Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого суку пного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116 (20 559) (20 559)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до Резервного 
капіталу

4210

Сума чистого прибутку 
належна до
бюджету.відповщно до 
законодавства

4215

Сума чистого прибутку на 
створення
спеціальних(цільових
фондів)

4220

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 4225

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245

Вилучення капіталу викуп 
акцій(часток):

4260

Перепродаж викуплених 
акцій(часток)

4265
100 100

Анулювання викуплених 
акцій(часток)

4270

Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280

інші зміни в капіталі: 4290

Придбання
(продаж_неконтрольної 
частки в дочірньому 
підприємстві

4291

Разом змін в капіталі 4295 1 76 685 100 76 785
Залишок на кінець року 4300 171 918 1 262 936 , 0 434 854

Керівник

Головний бухгалтер
(за довіреністю)

С.П. Пасе

Л.Д. Облап



Підприєм 
ство 
Терит 
орія

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
КОДИ 

2 0 1 3 1 ІЗ І ЗІ

ПАТ "ЄВРАЗ БА ГЛ ІЙ К О К С ""

Дніпропетровська обл.„

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління __________________
Організаційно-правова форм^ господарювання
Вид економічної діяльності Виробництво коксу та  коксу продуктів____________________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено за  міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про зміни у власному капіталі 
за _____________________ рік_____________________  20

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

за КО АТУ У

за СПОДУ

за КОПФГ 
за КВЕД 
Контрольна сума

05393079

1210436300

6024

230
19.10

13

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатхови

й
капітал

Резервний
капітал

Нерозпо
ділений

прибуток

Неопла-
ченнй

капітал

Вилучсн
кй

капітал
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 171 918 256 455 428 373
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 (4 234) (4234)
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригованпй залишок кя 
печаток року 4095 171 918 252 221 424 139
Ч истий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100

(53 370) (53 370)
Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

(12 600) (12 600
Дооцінка (уцінка 
необоротних активів) 4111

Дооцінка (уцінка фінансових 
інструментів

4112

Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116 (12 600) {12 600)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до Резервного 
капіталу 4210

Сума чистого прибутку 
належна до
бюджету,відповідно до 
законодавства

4215

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245

Вилучення капіталу викуп 
акцій(часток):

4260
(100) (100)

Перепродаж викуплених 
акцій(часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій(часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280

Інші зміни в капіталі: 4290

Разом змін в капіталі 4295 (65 970) (100) (66 070)
Залишок на кінець року 4300 171 918 186 2 5 Х S S (100) 358 069

Керівник
Г  оловний бухгалтер 
(за довіреністю)

С.П.Пасс

Л.Д. Облап

11



за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року____________________________
1. Інформація про Підприємство

Відкрите акціонерне товариство «Баглійкокс» створене у відповідності до Указу Президента 
України від 26.11.1994 № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на 
використання приватизаційних майнових сертифікатів» згідно з Наказом Фонду державного 
майна України «Про створення відкритого акціонерного товариства «Баглійкокс» від 27.11.95 
р. за №39-АТ.

З 01.04.2011 р. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» змінено назву 
підприємства на Публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс», державна реєстрація 
за номером 12231050021000014,свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №237020.

ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» розташоване за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. імені В. В. Щербицького, 1; ідентифікаційний код 05393079; 
місцезнаходження за КОАТУУ-1210436300; організаційно-правова форма за КОПФГ-230 - 
публічне акціонерне товариство. Країна реєстрації - Україна.

Основними видами діяльності Компанії є виробництво коксу та коксу продуктів.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на 31.12.2014 року становила 1 363 
чоловік (на 31.12.2013 року чисельність становила 1 483 чоловік).

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом до випуску та оприлюднення - 25 березня
2015 р.

2. Основа підготовки звітності

Фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2014 p., є фінансовою звітністю Групи, 
підготовленої відповідно до МСФЗ.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно методу історичної вартості, за винятком 
випадків, розкритих в обліковій політиці далі.
Менеджмент Компанії підготував фінансову звітність відповідно до принципу подальшого 
безперервного функціонування.

Фінансова звітність Компанії представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч 
(UAH '000), крім випадків, де вказано інше.

3. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення 

Судження

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

Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності 
включаючи контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. 
Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить 
від точки зору місцевих обласних і центральних органів державної влади та інших органів 
державного управління. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

П



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року___________________________________________________

3. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення (продовження)

Керівництво вважає, що Компанія дотримувалась всіх нормативних положень і всі 
передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.

Оцінки та припущення

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних 
джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань 
протягом наступного фінансового року.

Зобов'язання з виплат працівникам

Компанія розраховує пенсійні зобов'язання перед працівниками використовуючи метод 
нарахування прогнозних одиниць. Керівництво використовує актуарні припущення для 
розрахунку заборгованості за зобов'язаннями по пенсійним програмах Компанії на кожну 
балансову дату. Це вимагає від керівництва Компанії здійснення оцінок грошових потоків 
очікуваних в майбутньому за програмами та вибору належної ставки дисконтування для 
визначення теперішньої вартості таких грошових потоків .

Усі припущення переглядаються на кожну звітну дату. Для визначення відповідної ставки 
дисконтування, керівництво приймає до уваги поточні відсоткові ставки по державним 
облігаціям. Рівень смертності базується на загальнодоступних таблицях смертності по 
Україні.

Майбутнє збільшення заробітної плати та мінімальної заробітної плати базується на 
очікуваному рівні інфляції в Україні та попередньому досвіді.

Резерв

Компанія регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат виданих 
постачальникам для визначення втрати вартості даних активів. Компанія використовує 
судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми 
втрати вартості активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій 
ситуації.

Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати 
вартості активу.

Компанія створює резерв по застарілим і неліквідним матеріалами і запасним частинам. 
Крім того, деяка частина готової продукції Компанії відображена в балансі за чистою 
вартістю реалізації. Оцінка чистої вартості реалізації базується на найбільш достовірної 
інформації, доступної на дату оцінки. При оцінці беруться до уваги зміни цін і витрат, 
безпосередньо відносяться до подій, які відбулися після звітної дати, в тій мірі, наскільки ці 
події підтверджують наявність умов на кінець звітного періоду.

Судові розгляди
Компанія застосовує професійне судження при оцінці і визнанні резервів і розкритті 
потенційних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними 
претензіями, що підлягають врегулюванню шляхом переговорів, за участю третіх осіб, за 
допомогою арбітражного розгляду або законодавчого регулювання, а також інших 
потенційних зобов’язань. Професійне судження необхідно при визначенні імовірності 
задоволення позову або претензії, пред'явлених Компанії, і виникнення зобов'язання, 
пов'язаного з таким позовом або претензією, а також при розрахунку діапазону сум 
можливого відшкодування.
У силу невизначеності, яка є невід'ємною частиною будь-якої оцінки, фактичні збитки 
можуть істотно відрізнятися від розрахованого резерву. Зроблені припущення підлягають 
уточненню в міру надходження нової інформації, головним чином, від внутрішніх фахівців, а 
також від зовнішніх консультантів. Перегляд первісних оцінок може зробити істотний вплив
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3. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення {продовження)

на майбутні результати діяльності.

Зменшення корисності нефінансових активів

Основні засоби, інвестиції та нематеріальні активи оцінюються з метою виявлення 
зменшення корисності, якщо обставини вказують на можливе зменшення корисності.

Ознаки, які Компанія вважає важливими для прийняття рішення про необхідність оцінки з 
метою виявлення зменшення корисності, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 
вартості, значне зниження показників діяльності у порівнянні з минулими або 
запланованими майбутніми операційними результатами, істотні зміни у використанні активів 
або стратегії Компанії (зокрема, ліквідація або заміна активів; пошкодження активів, або їх 
вилучення з операцій), істотні негативні промислові або економічні тенденції та інші 
чинники.

Оцінка відновлювальної вартості активів ґрунтується на оцінках керівництва, зокрема, оцінці 
майбутньої діяльності, можливості активів приносити дохід, припущень щодо подальших 
ринкових умов, технологічного розвитку, змін в законодавстві та інших чинників. Ці 
припущення використовуються при розрахунку вартості використання активу та включають 
прогноз майбутніх грошових потоків та вибір відповідної дисконтної ставки.

Визначення очікуваного відшкодування величини одиниці, яка генерує грошові потоки, 
також вимагає використання оцінок керівництва. Методики, що застосовуються для 
визначення цінності використання активів, включають використання методів дисконтованих 
грошових потоків, які оцінюють майбутні грошові потоки кожної генеруючої одиниці. При 
цьому Компанія визначає відповідну ставку дисконтування для розрахунку поточної вартості 
грошових потоків. Використання оціночних даних і припущень, так само як і вибір 
методології оцінки, робить істотний вплив на величину справедливої вартості активу, а, 
отже, і на величину знецінення.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»
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4, Основні принципи облікової політики 

Інвестиції в асоційовані підприємства

Інвестиції Компанії в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. 
Асоційоване підприємство ■ це підприємство, на яке Компанія має істотний вплив. За 
методом участі в капіталі, інвестиції в асоційовані підприємства відображаються в звіті про 
фінансовий стан за собівартістю з урахуванням змін частки Компанії в чистих активах 
асоційованого підприємства, що відбулися після первинного визнання. Гудвіл, що 
відноситься до асоційованого підприємства, включається у його балансову вартість та не 
амортизується і окремо не тестується на зменшення корисності.

У звіті про сукупні доходи відображається частка результатів діяльності асоційованого 
підприємства. При змінах, що відображенні безпосередньо в капіталі асоційованого 
підприємства, Компанія визнає частку, що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, 
якщо доречно, у звіті про зміни у власному капіталі. Нереалізовані прибутки та збитки, що 
виникають в результаті операцій між членами Компанії та асоційованим підприємством 
елімінуються пропорційно частці у асоційованому підприємстві.

Частка прибутку або збитку асоційованого підприємства відображається окремим рядком 
доходу у звіті про сукупні доходи. Вона являє собою прибуток, що належить власникам 
асоційованого підприємства та є прибутком після сплати податків та меншості неконтрольної 
частки участі дочірніх підприємств асоційованого підприємства. Фінансова звітність 
асоційованого підприємства підготовлена за той самий період, що й звітність материнської 
компанії. При необхідності, робляться коригування для приведення у відповідність 
облікових політик з обліковою політикою Компанії.
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4. Основні принципи облікової політики (продовження)

Після застосування методу участі в капіталі, Компанія визначає чи існує необхідність 
додаткового зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову 
дату Компанія визначає чи існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції 
в асоційоване підприємство. Якщо зменшення вартості інвестиції в асоційоване 
підприємство було виявлене, Компанія розраховує суму зменшення вартості як різницю між 
відновлювальною вартістю та балансовою вартістю яка признається у звіті про сукупні 
доходи.

У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Компанія оцінює і визнає 
інвестицію, що залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю 
асоційованої компанії на момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю інвестиції, 
що залишилась, і надходженнями від вибуття визнається у складі прибутку або збитку.

Перерахунок іноземної валюти

Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою 
та валютою презентації Підприємства. Операції в іноземних валютах перераховуються в 
функціональну валюту по курсу Національного Банку України на дату здійснення операції. 
Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в 
функціональну валюту по курсу Національного Банку України на балансову дату. Всі курсові 
різниці відображаються у складі прибутку або збитку. Немонетарні статті, які обліковуються 
за історичною вартістю, перераховуються по курсу Національного Банку України на дату їх 
первісного визнання.

Визнання виручки

Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Компанією оцінюється як 
імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою 
вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або 
мит із продажу. Компанія аналізує договори, що укладаються нею, які передбачають 
отримання виручки, відповідно до певних критеріїв з метою визначення того, чи виступає 
вона як принципал або агент. Компанія дійшла висновку, що вона виступає як принципал за 
всіма такими договорами. Для визнання виручки також повинні виконуватись такі критерії:

Дохід від реалізації готової продукції,товарів

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

Процентний дохід

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і 
процентними фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний 
дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що 
точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом 
очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш 
тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. 
Процентний дохід включається до складу фінансового доходу у звіті про сукупні доходи.

Податки

Податок на додану вартість

Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість 
(ПДВ), крім таких випадків:

ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим 
органом; в такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 
витратної статті, залежно від обставин;
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Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або 
сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, 
відображеної у звіті про фінансовий стан.

Поточний податок на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 
законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених компаніями в їх 
податкових деклараціях. В 2014 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%, 
в 2013 році - 19%, в 2012році - 21%. Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і 
попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам або 
підлягає відшкодуванню податковими органами.

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 
складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань 
та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових 
різницях.

На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових 
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання 
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого 
відстроченого податкового активу.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та 
податковими законами), застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація 
активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу 
податкових ставок і положень податкового законодавства.

Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які обліковуються не в звіті про 
сукупні доходи, обліковується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі 
статтями, які відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі 
капіталу.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку 
при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок 
поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання 
стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.

Пенсійні та інші виплати персоналу

Державна пенсійна програма

Компанія сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників 
згідно ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті 
про сукупні доходи витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й 
відповідна сума заробітної плати.

Програма Підприємства з виплат персоналу

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

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

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими

16



за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

4. Основні принципи облікової політики (продовження)

програмами визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих 
одиниць, що застосовується до всіх працівників, які залучені до програми.

Актуарні прибутки та збитки визнаються негайно у звіті про сукупні доходи.

Вартість раніше наданих послуг працівників по пенсійних планах нараховується 
прямолінійним методом протягом періоду до моменту, коли ці суми належать до виплати. 
Якщо вартість раніше наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку 
теперішньої вартості зобов’язання, то відповідно вона нараховується одразу в повній сумі.

Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену 
вартість зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням 
ставки дисконтування, розрахованої на основі високоякісних корпоративних облігацій, як 
пояснюється у Примітці 17 за вирахуванням ще не визнаної вартості минулих послуг 
працівників і актуарних доходів і витрат та справедливої вартості активів плану, з якої 
безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання.

Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка

Фінансові активи

Первісне визнання, та оцінка

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові 
активи за справедливою вартістю ; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, 
утримувані до погашення або інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти 
призначені для хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія визначає класифікацію 
її фінансових активів при первісному визнанні.

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у 
випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі 
здійсненням операції.

Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають 
передачі активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, 
відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання з 
придбання активу.

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з 
установленими або обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку.

Після первісного визнання такі фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, 
визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків 
від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій 
при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної 
процентної ставки.

Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу 
доходів від фінансування у звіті про сукупні доходи. Витрати, обумовлені знеціненням, 
визнаються у звіті про сукупні доходи у складі витрат із інших операційних витрат.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового 
активу або Компанії фінансових активів. Фінансовий актив або Компанія фінансових активів 
вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в
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результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання 
"випадку понесення збитку"), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за 
фінансовим активом або Компанією фінансових активів, що піддається надійній оцінці. 
Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або Компанія боржників 
зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або 
не справно здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також 
імовірність того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової 
реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на 
наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що 
піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних 
умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з 
виплати боргів.

Позики та дебіторська заборгованість

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія 
спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально 
значимих фінансових активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально 
значимими. Якщо Компанія визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально 
оцінюваного фінансового активу відсутні, незалежно від його значимості, вона включає цей 
актив до Компанії фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, 
а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо 
оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток 
від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення.

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як 
різниця між балансовою вартістю активу І приведеною вартістю очікуваних майбутніх 
грошових потоків (без обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були 
понесені). Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за 
первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка 
за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення являє собою 
поточну ефективну ставку процента.

Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 
визнається у звіті про сукупні доходи. Нарахування процентного доходу за зниженою 
балансовою вартістю триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для 
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні 
доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупні доходи.

Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична 
перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було 
реалізоване або передане Групі. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку 
від знецінення збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після 
визнання знецінення, сума
раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування 
рахунку
резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, 
сума відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні доходи.

Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка

Фінансові зобов’язання, що перебувають у сфері дії МСБО 39, класифікуються відповідно як 
фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при 
ефективному хеджуванні. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх
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первісному визнанні.

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у 
випадку позик і кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди.

Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.

Подальша оцінка

Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним 
строком погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної процентної ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без 
визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.

Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими 
фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні доходи при припиненні їх 
визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної 
ставки.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 
також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 
Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті 
про сукупні доходи.

Припинення визнання

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо 
зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув.

Якщо наявне фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно 
змінені, така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного 
зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості 
визнається у звіті про сукупні доходи.

Згортання фінансових інструментів

Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі 
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних 
сум та наміру здійснити розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з 
погашенням зобов’язання.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних 
ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 
дилерів (котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких 
позицій), без вирахування витрат за угодою.

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, 
справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі 
методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі 
операцій, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз 
дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки.

Основні засоби

Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без 
включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та
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знецінення. Первісна вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин 
обладнання при дотриманні необхідних умов визнання активів. На кожну звітну дату 
керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення.

За наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного 
відшкодування, Яка визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої вартості 
активу, за вирахуванням витрат на продаж, і цінності використання активу. При цьому 
балансова вартість активів зменшується до величини суми очікуваного відшкодування, а 
різниця визнається у вигляді витрат(збитку від знецінення) в звіті про сукупний дохід або в 
іншому сукупному прибутку. Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні звітні 
періоди, сторнується у випадку змін в оціночних показниках, використовуваних для 
визначення суми очікуваного відшкодування активів.

Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання 
економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки 
або збитки, що виникають у зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між 
чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до 
звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був знятий з обліку.

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за 
прямолінійним методом протягом передбачуваного строку корисного використання активів. 
Строки корисного використання аналізуються і при необхідності, коригуються за станом на 
кожну звітну дату.

У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об’єктів основних засобів.

Середн ьозважени й 
Строк корисного залишковий

використання строк корисного 
(років) використання

____________________________ (років)_______
Будівлі та споруди 1-45 8
Машини і обладнання 1-30 8
Транспортні засоби 1-20 7
Інші основні засоби 1-30 5

Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 12-ти місяців 2014 року проводились 
підприємством відповідно до вимог МСБ016 «Основні засоби», на підставі «Інструкції по 
порядку ведення обліку необоротних активів» та облікової політики.

Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1 року (у 
тому числі об'єкти, що знаходяться на державній реєстрації) використовувані у виробничій, 
торгівельній діяльності, а також для цілей адміністративного управління. У складі основних 
засобів враховуються об’єкти соціальної сфери (об’єкти, що знаходяться в невиробничих 
підрозділах) за нульовою вартістю до моменту переміщення у виробничий підрозділ або 
повного вибуття об'єкту.

Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об'єкта основних 
засобів.
Витрати на утримання об’єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх 
виникнення. Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти 
списуються.

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та 
обліковуються по собівартості. Вони включають вартість будівництва та інші прямі витрати, 
аванси сплачені за основні засоби, роботи з капітального будівництва. Незавершене

20



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року___________________________________________________

4. Основні принципи облікової політики (продовження)

будівництво не амортизується до тих пір, поки відповідний актив не буде добудований та 
введений в експлуатацію

Оренда

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається 
на базі аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно 
встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів 
та чи переходить право використання активу в результаті даної операції.

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні доходи 
прямолінійним методом протягом усього строку оренди.

Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом 
активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання 
відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної 
вартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному 
періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають процентні витрати та 
інші витрати, понесені компанією у зв’язку з позичанням коштів.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після 
первісного визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за 
первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення 
корисності.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду 
корисного використання, та оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак 
такої втрата корисності. Згідно з обліковою політикою підприємства строки корисного 
використання становлять:

Строк корисного 
використання

Сере дн ьозважени й 
залишковий строк

. . . корисного використання
Г П П І 1 1 Е П  * г
ф0К1в>_____________ (років)_______

Комп’ютерні програми 1 -5 2
Інші НАЛА, вкл. аванси видані 1-5 З

Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 12- ти 
місяців 2014 року здійснювалися підприємством у відповідності до норм МСБО 38 
«Нематеріальні активи», на підставі «Інструкції по порядку ведення обліку необоротних 
активів» та облікової політики. Інші об'єкти (ліцензії, патенти, невиняткові права 
користування комп'ютерними програмами з терміном служби не більше 1 року), не 
визнаються нематеріальними активами, враховуються у Дебіторській заборгованості за 
розрахунками по виданим авансам і списуються до складу витрат рівномірно впродовж дії 
ліцензій, дозволів, сертифікатів, програмного забезпечення.

Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний дохід в тій 
категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
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Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для 
сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів - по середньозваженій собівартості, 
допоміжні матеріали, палива, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та 
покупних напівфабрикатів за методом ідентифікованої собівартості.

Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось за цінами 
продажу.

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної 
господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, 
пов'язаних з доведенням продукції до готовності, та витрат на її реалізацію.

Зменшення корисності нефінансових активів

Станом на кожну балансову дату Компанія визначає ознаки можливого зменшення 
корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне 
тестування активу на зменшення корисності, Компанія виконує оцінку вартості очікуваного 
відшкодування активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з 
наступних величин: справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за 
вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання активу. Вартість очікуваного 
відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків коли актив не 
генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються 
іншими активами або Компаніями активів.

Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив 
вважається знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці 
вартості використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, 
властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються 
оціночними коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої вартості.

Збитки від зменшення корисності активів визнаються в окремому рядку у звіті про сукупні 
доходи за винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого 
сукупного доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в 
складі іншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцінки.

На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від 
зменшення корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така 
ознака є, то розраховується відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує грошові 
потоки. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, 
якщо відбулись зміни в оцінках, які використовувались для визначення суми 
відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від зменшення корисності. У 
вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його відшкодовуваної суми. 
Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за 
якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від 
зменшення корисності.

Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупні доходи, за виключенням випадків, 
коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку відновлення 
вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.
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Передплати видані

Передплати постачальникам відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках (разом з 
ПДВ), за вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення 
корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що Компанія не 
отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума 
резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що може бути 
відшкодована. Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні доходи в 
складі інших операційних витрат.

Грошові кошти

Грошові кошти,' що представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових 
коштів на банківському рахунку .

Резерви

Резерв визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне 
зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання 
потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума 
зобов'язання може бути достовірно оцінена. Якщо Компанія очікує, що резерв повністю або 
частково буде відшкодовано, наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, 
відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації 
фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву відображаються у звіті 
про сукупні доходи за вирахуванням відшкодування.

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резерву визначається 
шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки 
дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а 
також, за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні 
дисконтування, збільшення суми резерву, що відображає плин часу, визнається як 
фінансові витрати.

Потенційні активи та зобов'язання

Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у 
примітках до фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні 
вигоди, є вірогідним. Потенційні зобов'язання відображаються у фінансовій звітності, коли 
відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним, та суми таких потоків можуть 
бути визначені.

Потенційні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у 
примітках до фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні 
вигоди, є можливим, та суми таких потоків можуть бути визначені. Інформація про 
потенційні зобов’язання розкривається у звітності за винятком випадків, коли можливість 
відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є маловірогідною.

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

Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть 
застосовуватися вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в 
обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Компанія не очікує, що вплив 
таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

MC<P3(IFRS) 9 "Фінансові інструменти”

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустив фінальну версію стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
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інструменти». Стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 
січня 2018 року. На даний час Компанія оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову 
дату застосування.

МСФО (IFRS) 14 «Відсрочені рахунки тарифного регулювання»

У січні 2014 року Рада з МСФЗ опублікував стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Відсрочені рахунки 
тарифного регулювання» у якому встановлюється порядок обліку залишків на відсроченних 
рахунках тарифного регулювання.

МСФЗ (IFRS) 14 діє відносно першої річної звітності компанії в відповідності з МСФЗ за 
періоди які починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.

Керівництво Компанії очікує, що поправки не зроблять істотного впливу на фінансове 
становище і результати діяльності Компанії.

МСФЗ 15 «Виручка за договорами із замовниками»

У травні 2014 року Рада з МСФЗ опублікував новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за 
договорами із замовниками», який замінить стандарти МСБО (ІА5) 18 «Виручка» та 
МСБО (IAS) 11 «Договори підряду». Принципи МСФЗ 15 забезпечують більш структурований 
похід до оцінки і визнання виручки.

Стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року. 
На даний час Компанія оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату 
застосування.

Поправки до стандарту МСФО 11 «Угоди про спільну діяльність»

У травні 2014 року Рада з МСФО внесла зміни в стандарт МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спільну 
діяльність", в яких представлені інструкції по обліку придбання долі участі в спільних 
операціях, якщо операції складають окремий бізнес. У поправках висвітлено, як учасник 
спільної операції повинен відображати в обліку придбання долі участі в спільних операціях, 
коли діяльність спільної операції є окремим бізнесом.

Керівництво Компанії очікує, що поправки не зроблять істотного впливу на фінансове 
становище і результати діяльності Компанії.

«Методи нарахування амортизації'» (поправки до МСБУ (IAS) 16 «Основні засоби» и 
МСБУ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»).

Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартів МСФО (IAS) 16 "Основні засоби" та МСФО (IAS) 38 
"Нематеріальні активи", вказавши допустимі методи нарахування амортизації. У поправках 
позначена позиція Ради з МСФЗ відносно використання методів амортизації, заснованих на 
виручці. МСФЗ 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 
року або після цієї дати.

Керівництво Компанії очікує, що поправки не зроблять істотного впливу на фінансове 
становище і результати діяльності Компанії.

«Плодоносні рослини» (поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» та МСБО (IAS) 41 
«Сільське господарство»).

У червні 2014 року Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартів МСФО (IAS) 16 "Основні 
засоби" та МСФО (IAS) 41 "Сільське господарство". У поправках відображені зміни порядку 
обліку плодоносних рослин - виноградних посадок, яблуневих садів і тому подібне.

Зміни до стандартів набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
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5. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу (продовження)

2016 року або після цієї дати. Передбачається, що дані поправки не зроблять вплив на 
фінансове положення або фінансові результати діяльності Компанії.

МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»

У серпні 2014 року 2014 года Раза з МСФЗ опублікувала поправки, внесені в стандарт 
МСФО (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність". Ці зміни дозволять організаціям застосовувати 
метод пайової участі ("equity method") для обліку інвестицій в дочірні, спільні і асоційовані 
підприємства в окремій звітності. Зміни до стандарту набувають чинності для річних звітних 
періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати.

Компанія не робила інвестиції в дочірні, спільні і асоційовані підприємства в поточному 
періоді. Проте дані поправки будуть взяті до уваги при майбутніх інвестиціях.

6. Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2014 року,31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року нематеріальні 
активи включали наступне, тис.грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Первісна або переоцінена вартість:

Комп'ютерні програми 
Інші НМА,вкл. аванси

2 694 
174

2 544 
95

2 482 
83

2 868 2 639 2 565

Накопичена амортизація та 
знецінення:

Комп'ютерні програми (2 004) (1 583) (1 060)
Інші НМА,вкл. аванси (15) (43) (67)

(2 019) (1 626) (1 127)
849 1 013 1 438

Нижче приведена розшифровка руху нематеріальних активів за 12 місяців 2013 і 2014 років, 
тис.грн.:

Станом на 01.01.2013 року, вартість, за 
вирахуванням накопиченої амортизації 
Надходження 
Вибуття
Амортизаційні відрахування 
Станом на 31.12.2013 року, вартість, за 
вирахуванням накопиченої амортизації 
Надходження 
Перекласифікація активів 
Амортизаційні відрахування 
Станом на 31.12.2014 року, вартість, за 
вирахуванням накопиченої амортизації

Комп'ютерні Інші НМА,
Всьоговкл. аванси

програми видані

1 409 29 1 438

48 29 77
- (2) (2)

(496) (4) (500)

961 52 1 013

317 - 317
40 (40) -

(477) (4) (481)

841 8 849
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7. Основні засоби та капітальні інвестиції

Станом на 31 грудня 2014 року,31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року основні засоби 
включали наступне, тис.грн,:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Первісна або переоцінена вартість:

Будівлі та споруди 201 616 167 090 158 503
Машини та устаткування 648 350 606 161 611 538
Транспорт та транспортні засоби 43 740 43 860 43 503
Інші ОС 8 150 7 959 7 555

Незавершене будівництво 82 362 114 242 99 764

984 218 939 312 920 863
Накопичена амортизація та знецінення:

Будівлі та споруди (87 239) (76 139) (65 477)
Машини та устаткування (324 555) (286 708) (259 671)
Транспорт та транспортні засоби (32 038) (30 445) (28 704)
Інші ОС (5 112) (4 632) (4 057)

Незавершене будівництво - знецінення (34 256) (34 465) (28 003)
(483 200) (432 389) (385 912)
(501 018) 506 923 534 951

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і 
постачальникам основних засобів у розмірі 4 662 тис. грн. на 31.12.2014 , 15 584 тис.грн на 
31.12.2013, та 23 940 тис.грн.. на 31 грудня 2012 року.

Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 12 місяців 2013 і 2014 років, 
тис.грн.:

Станом на
01.01.2013 року,
вартість, за
вирахуванням
накопиченої
амортизації,
знецінення

Надходження

Введення в
експлуатацію
Вибуття
Амортизаційні
відрахування

Перекласифікація
активів

Збиток від 
знецінення, 
списаного в ОПУ

Будівлі та 
споруди

93 026

Машини та 
устаткування

Транспорт
та

транспортні
засоби

Інші Незавершене
будівництво Всього

351 867 14 799 3 498

8 813 

(181) 

(10 700)

7 165 

(23) 

(39 638)

82

411

(1 795)

(1 422)

565

(650)

(82)

(4)

71 761

31 960

(16 954) 

(508)

534 951

31 960

(712) 

(52 783)

(6 693) (8 119)
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7. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)

Будівлі Машини та Транспорт 
та устаткування та

споруди транспортні
засоби

Інші Незавершене
будівництво

Всього

126 126

1 500

319 453 13 415 3 327

49 385 

(1) (16) 

(1 761) (658)

Відновлення 
збитку від 
знецінення, 
списаного в ОПУ 
Зміни в резерві
на ліквідацію 1415 (126) - - 211
основних засобів 
Станом на
31.12.2013 року, 
вартість, за
вирахуванням 90 951
накопиченої 
амортизації, 
знецінення

Надходження

Введення в 
експлуатацію 
Вибуття 
Амортизаційні 
відрахування 
Збиток від 
знецінення, 
списаного в ОПУ 
Відновлення 
збитку від 
знецінення, 
списаного в ОПУ

Зміни в резерві 
на ліквідацію 
основних засобів 
Станом на
31.12.2014 року, 
вартість, за
вирахуванням 114 377 323 795 
накопиченої 
амортизації, 
знецінення

Компанія не припиняє нарахування амортизації на об’єкти основних засобів під час їх 
переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 31.12.14 первісна 
вартість таких об'єктів складала 228 351 тис.грн., накопичена амортизація (82 516) тис.грн. 
Вартість наданих основних засобів в оренду складає 413 тис.грн.

У фінансову оренду об’єкти основних засобів не надавались.

35 209 

(366) 

(11 067)

(2 023)

1 673

45 717 

(90) 

(39 658)

(1 627) 

400

(400)

79 777

49 984

(81 360) 

(150)

(177)

278

(246)

506 923

49 984

(623) 

(53 144)

(З 827) 

678

1 027

11 702 3 038 48 106 501 018
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7. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)

Сума знецінення основних засобів та капітальних інвестицій у 2014 роцт складає 2 133 
тис.грн., в тому числі знецінено основних засобів, що готуються до ліквідації, на суму 1 709 
тис. грн., ліквідованих на суму 207 тис.грн, знаходяться в стадії ліквідації на суму 62 
тис.грн. та капітальних інвестицій, на суму 155 тис.грн. роботи з яких припинені у зв'язку з 
безперспективністю проектів, наприклад обладнання на складі придбане для проекта 
«установка по брикетуванню», « Наблюдательні пости (Дзержинец, Народная).

8. Довгострокова дебіторська заборгованість

Компанія станом на 31 грудня 2014 року має довгострокову дебіторську заборгованість у 
розмірі 75 тис.грн, а саме по іншим контрагентам на суму 16тис.грн та по ПАТ «Південний 
ГЗК» у сумі 59 тис.грн. (номінальна вартість 1 332 тис. грн. та нарахований дисконт (1 273 
тис. грн.).
Дана заборгованість утворилась в результаті укладених Мирових угод між ПАТ «Південний 
ГЗК» та ПАТ «Євраз Баглійкокс» про відстрочення платежу строком на 25 років. 
Заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу 
ефективної процентної ставки, яка складала 15,0%. Дата погашення заборгованості 2037 рік.

9. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 роки складові податку на прибуток були наступними, 
тис.грн.:

2014___________2013
Податок на прибуток за минулий період, відображений у 28
поточному періоді
Податок на прибуток за звітний період 6 112
Витрати (доходи) з відстроченого оподаткування (7 047) (3 634)

(935) (3 606)

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.

Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативної ставки. Узгодження 
доходів з податку на прибуток, наведених у цій фінансовій звітності, та прибутку 
бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в Україні 18% на
31.12.2014 ,19% на 31.12.13 та 21% на 31.12.12 з урахуванням майбутніх змін ставок 
податку на прибуток згідно положень Податкового кодексу України, наведено нижче:

2014 2013
Прибуток / (Збиток) до оподаткування 96 309 (56 976)
Ставка 18% 19%
Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою (17 336) 10 825
Вплив зміни ставки оподаткування 7 020 (1 417)
Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для 
цілей оподаткування (5 529) (5 774)

Податок на прибуток за минулий період, відображений у 
поточному періоді {-) (28)

Відстрочений податок з податкової індексації за поточний 
період 16 780 -

Витрати (доходи) з податку на прибуток 935 3 606

28



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

9. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток (продовження)

Ставка податку на прибуток згідно положень Податкового кодексу України станом на 
01.01.2012 складає 21%, станом на 01.01.2013 складає 19% , станом на 01.01.2014 складає 
18%.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2014 року пов'язані з 
наступними статтями;

Відстроченні податкові 
зобов'язання (ВПЗ)
ВПЗ - Інше

Відстроченні податкові 
активи (ВПА)
ВПА - Основні засоби
ВПА - Податкові збитки для
заліку
ВПА - Нараховані зобов'язання 
ВПА ■ Інше

Відстроченні податкові 
активи, нетто

Відстрочені податкові акі 
наступними статтями:

Відстроченні податкові 
зобов'язання (ВПЗ)
ВПЗ - Нематеріальні активи 
ВПЗ - Інше

Відстроченні податкові 
активи (ВПА)
ВПА - Основні засоби
ВПА - Податкові збитки для
заліку
ВПА - Нараховані зобов’язання 
ВПА - Інше

Зміна,
Зміна,

31.12.2014
звіті про 
сукупний 

дохід 
розділ 2

визнана у 
звіті про 
сукупний 

дохід

01.01.2014

(11) (3) (8)
(11) - (3) (8)

53 046 - 16 819 36 227

* - (11 742) 11 742

21 564 4 512 2 702 14 350
2 369 - (728) 3 097

76 979 4 512 7 051 65 416

76 968 4 512 7 048 65 408

а зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року пов'язані

Зміна, 
визнана у 
звіті про 
сукупний 

дохід 
розділ 2

Зміна,

31.12.2013
визнана у 
звіті про 
сукупний 

дохід

01.01.2013
скориговано

87 (87)

(8) - (2) (6)

(8) - 85 (93)

36 227 - (5 626) 41 853

11 742 * 8 290 3 452

14 350 2 955 (86) 11 481
3 097 - 971 2 126
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9. Відстрочені податкові зобов'язання та податок на прибуток (продовження)

Відстроченні податкові 
активи, нетто

65 416 2 955 3 549 58 912

65 408 2 955 3 634 58 819

Згідно за прогнозними даними управлінського обліку в майбутніх періодах Компанія планує 
працювати з прибутком та використовувати відстроченні податкові активи для зменшення 
своїх податкових зобов'язань.

10. Інші необоротні активи

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року інші необоротні активи 
включали наступне, тис.грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Інші довгострокові обмежені грошові кошти 7 765 6 700 -
Незнижуваний та аварійний запас 601 - ■
Переплата з податку на прибуток - 21 263 21 637
Резерв з податку на прибуток (4 903) (4 988)
Дебіторська заборгованість з податку на додану 
вартість до відшкодування

- 3 875 18 368

Резерв з податку на додану вартість - (893) (5 393)
8 366 26 042 29 624

ПАТ «Евраз Баглійкокс» розміщує на депозитному рахунку в ПАТ «ВТБ БАНК» грошові кошти 
в сумі 7 765 тис.грн, майнові права за цим договором є предметом застави за договором 
застави майнових прав по договору банківського вкладу, що укладений з метою 
забезпечення виконання зобов’язань вкладника за договором про внесення змін №3 від
02.10.2014 р. до Генерального договору авалювання податкових векселів № 52 от 21.05.13, 
про . Строк розміщення вкладу 469 календарний день, дата початку строку розміщення 
вкладу 30.10.2013, дата закінчення 14.01.2016 Нарахування процентів на суму вкладу 
здійснюється за ставкою 14%, виплата процентів здійснюється щомісячно в перший 
банківський день.

11. Запаси

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року запаси включали 
наступне, тис.грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Виробничі запаси 154 509 183 404 118 639
Незавершене виробництво 22 689 10 023 17 987
Готова продукція 14 873 20 040 13 704

192 071 213 467 150 330

зо



Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року_______________________________

11. Запаси (продовження)

Резерв з списання вартості запасів до чистої вартості реалізації на 31 грудня 2014 
року, 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року становив 3 206 тис.грн., 7 419 тис.грн. та 5 132 
тис.грн. відповідно.

12. Торгівельна та інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року торгівельна та 
інша поточна дебіторська заборгованість включали наступне, тис. грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Торгівельна поточна дебіторська 
заборгованість 273 870 99 581 109 771

Резерв сумнівних боргів (9) (8) (8)

273 861 99 573 109 763

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 479 364 313

Резерв сумнівних боргів (138) (100) (88)
341 264 225

Аналіз дебіторської заборгованості по строкам виникнення, а також рух резерву сумнівних 
боргів наведений у Примітках 25.

13. Розрахунки з бюджетом та передплати

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року передплати та 
розрахунки з бюджетом включали наступне, тис. грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Переплата з податку на прибуток 15 695 594 544
Резерв з податку на прибуток (5 040) - -
Дебіторська заборгованість з 
податку на додану вартість 20 673 55 840 23 339

31 328 56 434 23 883
ПДВ за авансами отриманими 26 26 93
Страхові внески 126 88 128

152 114 221

Передплати видані 12 914 1 396 4 490
Резерв сумнівних боргів (128) (65) -

12 786 1 331 4 490

14. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року грошові кошти та 
їх еквіваленти на поточних банківських рахунках, були деноміновані в наступних валютах, 
тис. грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
73 6 037 415

1 774 80
73 7 811 495

Г ривні
Долари США
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Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

15. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року статутний капітал 
складав 171 917 771 грн., його розподілено на 687 671 084 штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Статутний капітал сплачено повністю. Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% 
акцій в статутному капіталі товариства наведена в таблиці:

Частка в

Найменування

AGALIOS INVESTMENTS LTD (АГАЛІОС 
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД). Адреса: Кіпр, Нікосія, 
Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066. 
Кількість акцій у володінні 324 917 501 штук. 
Номінальна вартість акцій 81 229 375,25грн.

ALKINIROS HOLDINGS LTD (АЛКІНІРОС 
ХОЛДІНГЗ ЛТД). Адреса: Кіпр, Нікосія, 
Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066. 
Кількість акцій у володінні 316 648 782 штук. 
Номінальна вартість акцій 79 162 195,50 грн.

SINILLOS HOLDINGS LTD (СІНІЛЛОС ХОЛДІНГЗ 
ЛТД). Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі 
Дереві, 3, Джулія Пауз П.С.1066. Кількість 
акцій у володінні 452 081 308 штук. 
Номінальна вартість акцій 113 020 327,00 
грн.

FERIBOL HOLDINGS LTD (ФЕРІБОЛ ХОЛДІНГЗ 
ЛТД). Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі 
Дереві, 3, Джулія Хауз П.С.1066. Кількість 
акцій у володінні 314 869 033 штук. 
Номінальна вартість акцій 78 717 258,25 грн.

PALMROSE LIMITED (ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД). 
Адреса: Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дереві, З, 
Джулія Хауз П.С.1066. Кількість акцій у 
володінні 648 982 848 штук. Номінальна 
вартість акцій 162 245 712,00 грн.

PALMROSE B.V (ПАЛМРОЗ Б.В).Адреса: 
Нідерланди, Амстердам, Luna АгепА, 101 CM 
Amsterdam Zuidost,Herikerbergweg 238. 
Netherlands/Нідерланди, P.O. Box 23393. 
Кількість акцій у володінні 649 482 848

штук. Номінальна вартість акцій
162 370 712,00 грн.

Інші акціонери. Кількість акцій у володінні 38 
188 236 штук. Номінальна вартість акцій 
9 547 059 грн.

статутному 
капіталі 

(%) станом 
на

31.12.2014

Частка в 
статутному 
капіталі (%) 
станом на 
31.12.2013

Частка в 
статутному 
капіталі (%) 
станом на 
31.12.2012

24,8229

24,9478

19,7658

24,8375

94,3740

94,4467

5,5533 5,6260 5,6260
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15. Статутний капітал (продовження)

Компанія не зарезервувала акції для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами.
У 2013 році відбулися зміні щодо кількості акцій, що перебували в обігу, а саме емітентом 
у продавця ВЕМЕТ KEPITALL LIMITED ,були викуплені акції у кількості 500 000 штук 
(номінальна вартість 0,25грн) за ціною 0,20грн, за одну акцію на загальну суму 
100 000,00грн.
У звітному періоді емітент здійснив продаж акцій покупцю PALMROSE LIMITED у кількості 
500 000 штук за ціною 0,20грн, за одну акцію на загальну суму 100 000,00грн.

16. Інші довгострокові зобов’язання

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року інші 
довгострокові зобов’язання включали наступне, тис. грн.:

Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року______________________________________________________

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Зобов'язання з виплат працівникам (Примітка 17) 117 678 87 793 69 941
Резерв з ліквідації основних засобів (Примітка 20) 2 127 480 586
Інша довгострокова заборгованість 106 - 293

119 911 88 273 70 820

Резерв з ліквідації основних засобів

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія створила резерв з ліквідації основних засобів в сумі
4 729 тис.грн. під об'єкти, які не можуть бути використані в подальшій діяльності 
підприємства (використанні у виробництві, передачі в оренду, реалізації). Майбутні витрати 
на ліквідацію основних засобів приблизно будуть понесені в періоді 2015- 2027 роках. 
Компанія прийняла рішення дисконтувати величину майбутніх витрат на ліквідацію, ставка 
дисконту дорівнювала 22,1%.

Інша довгострокова заборгованість

Компанія станом на 31 грудня 2014 року має довгострокову заборгованість згідно рішенню 
апеляційного суду про відшкодування матеріальної шкоди Малівановій Н. В. у сумі 106 тис. 
грн. Станом на 31 грудня 2012 року Компанія мала довгострокову заборгованість перед ТОВ 
«Компарекс Україна» за програмне забезпечення у сумі 293 тис.грн. На 31.12.13 ця 
заборгованість була відображена у поточних зобов’язаннях. Станом на 31.12.2014 року 
заборгованість погашена у повному обсязі.

17. Зобов'язання з виплат працівникам

Плани зі встановленими внесками

Пенсійні плани з встановленими внесками являють собою відрахування Компанії Пенсійному 
Фонду, Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості. У Компанії немає юридичних 
або добровільно прийнятих на себе зобов'язань по наступним відрахуванням в відношенні 
проведених виплат.

Плани зі встановленими виплатами
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за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

17. Зобов'язання з виплат працівникам (продовження)

Компанія формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями відшкодовувати 
Пенсійному фонду України витрати на виплату та доставку пенсій, нарахованих на пільгових 
умовах громадянам, які працювали повний робочий день на підземних роботах та роботах з 
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці на підприємстві і відповідно до ст. 
13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» мають право на пільгову пенсію.

Чисті витрати по виплатах (відображені у складі собівартості реалізованої продукції) за 
2014 і 2013 рік:

Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

2014 2013
Вартість поточних послуг 3 491 3 213
Процентні витрати 11 557 9 083
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в

254 125поточному році
Вартість послуг попередніх періодів - -

15 302 12 421

Рух зобов’язань по плану зі встановленими виплатами за 12 місяців 2014 та 2013 років
2014_________ 2013

Станом на 1 січня ______ 87 793_______ 69 641
Вартість поточних послуг 3 491 3 213
Процентні витрати 11 557 9 083
Виплачені винагороди (10 488) (10 124)
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в „ 4  woe
поточному році
Збитки (прибутки), визнанні у іншому сукупному доході _______ 25 071________ 15 555
Станом на 31 грудня ______117 678_______ 87 793

Актуарні збитки (прибутки), визнані в звіті про сукупні доходи
2014 2013

Результат змін у демографічних актуарних допущеннях 1 058 304
Результат змін у фінансових актуарних допущеннях 20 613 11 966
Коригування забов'язаннь по плану на основі досвіду 3 654 3 410

25 325 15 680

Основні припущення, використані при визначенні пенсійних зобов'язань за планами, 
наведені нижче:

Ставка дисконтування 

Майбутній зріст заробітної плати

Інфляція
Середня тривалість життя - чоловіки, 
років

Середня тривалість життя - жінки, 
років

За цим пенсійним планом немає активів.

2014____________2013___________ 2012

15% 14% 14%

10% 6,78% 2013-16%,
потім-8%

10% 6.075% 6.18%

65 64 64

75 75 75
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Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

17. Зобов'язання з виплат працівникам (продовження)
Середньозважена тривалість зобов'язання зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 
2014 року складає 10,3 років, на 31 грудня 2013 року складала 10 років.

Аналіз чуттєвості за пенсійним планом

Ми провели аналіз чутливості для того, щоб проілюструвати дію змін в основних актуарних 
припущеннях, що використалися для оцінки, на розмір зобов'язання за планом зі 
встановленими виплатами станом на 31.12.2014. Аналіз проводився відносно всіх 
зобов'язань при зміні основних номінальних параметрів моделі.

Параметр
Зміна підсумкових зобов'язань, %

- 10,0 % + 10,0 %
Зміна винагород:

від росту заробітної плати (5 140) 5 701

від інфляції (4 102) 4 281

Ставка дисконтування 17 512 (14 089)

Абсолютний вимір параметра -1 рік + 1 рік

Очікувана тривалість життя, чоловіки (936) 879

Очікувана тривалість життя, жінки (126) 118

18. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року податки до 
сплати включали наступні види податків, тис.грн:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
ПДВ 8 541 2 767 820
Інші податки, штрафи та пені 563 319 368
Податок з доходів фізичних осіб 558 496 565
Військовий збір 58 - -
Податок на землю 51 75 75
Акцизний податок - - 1 885
Податковий кредит під капітальні 
інвестиції з авансів виданих

■ - 3 978

9 771 3 657 7 691

19. Інші поточні зобов’язання

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року інші поточні 
зобов'язання включали наступне, тис.грн.:

Резерви по судовим позовам (Примітка 20) 
Резерв з ліквідації основних засобів (Примітка 
20)

Інша заборгованість інші компанії

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

■ 486 407

2 602 3 083 1 808

1 629 1 359 1 447
4 231 4 928 3 662
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Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

20. Резерви

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія мала наступні нараховані резерви, тис.грн.:

Резерви (короткострокові і довгострокові), крім 
податків

На початок періоду 
Додатковий резерв
Збільшення у зв’язку з рухом часу (Примітка 24)
Використання резерву
Ефект зміни ставки дисконту
Ефект зміни оціночної вартості та терміну
На кінець періоду (Примітка 17,20)

Резерв по 
судовим 
позовам

Резерв 3 
ліквідації 
основних 
засобів

Разом

486 3 563 4 049
383 3 022 3 405

- 568 568
(869) (429) (1 298)

- (268) (268)
- (1 727) (1 727)
- 4 729 4 729

Станом на 31 грудня 2013 року Компанія мала наступні нараховані резерви, тис.грн.:

Резерви (короткострокові і довгострокові), крім 
податків

На початок періоду 
Додатковий резерв
Збільшення у зв’язку з рухом часу (Примітка 24) 
Використання резерву 
Ефект зміни оціночної вартості та терміну 
На кінець періоду (Примітка 17,20)

Резерв
по

судовим
позовам

Резерв 3 
ліквідації 
основних 

засобів

Разом

407 2 394 2 801
79 1 169 1 248

- 333 333
- (666) (666)
- 333 333

486 3 563 4 049

21. Доходи і витрати

За 2014 рік 95,8% доходу від реалізації (в 2013 році 97,5%) складає доход від реалізації коксу 
та коксохімічної продукції власного виробництва, залишок доходу від реалізації складає 
доход від наданих послуг та реалізації товарів.
Виручка від реалізації за географічними напрямками в 2014 і 2013 році становила:

2014 2013
Україна 1 520 940 1 285 104
За межами України 174 195 111 464

1 695 135 1 396 568

До собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративних, та інших 
операційних витрат були включені наступні витрати за 12 місяців 2014 і 2013 років, тис.грн.:

2014 2013
Собівартість товарно-матеріальних запасів, 
віднесена на витрати 
Витрати на утримання персоналу,

(1 279 052) (1 184 575)

включаючи відрахування на соціальне 
забезпечення

(117 234) (108 152)

Амортизаційні відрахування (53 620) (53 285)
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22. Інші операційні доходи та витрати

Операційні витрати за 2014 і 2013 роки становили, тис.грн.:

Доходи/(Витрати) від курсових різниць
Витрати на утримання законсервованих виробничих
потужностей (амортизація, зарплата тощо)
Витрати пов’язані з тимчасовими зупиненням діяльності та 
простоями
Знецінення об’єктів НКІ
Ефект зміни оціночної вартості та терміну резерву на 
ліквідацію основних засобів
Витрати на Пенсійний збір по операціям з купівлі валюти
Витрати на воєнські збори , мобілізацію
Інші
Витрати по операціям соціального характеру 
Витрати (за мінусом доходів) від вибуття необоротних 
активів

Операційні доходи за 2014 і 2013 роки становили, тис.грн.:

Чистий прибуток від знецінення у відношенні інших
нефінансових активів
Доходи від демонтажу основних засобів
Доходи /(Витрати) від резерву під оціночні зобов’язання
Дохід від продажу основних засобів
Інші

23. Фінансові витрати та доходи

Фінансові витрати та доходи за 2014 і 2013 роки становили, тис. грн.:

Відсотки до сплати 2014 2013
Відсотки за пенсійними зобов’язаннями (Примітка 17) (11 557) (9 083)
Відсотки від дисконтування резерву від ліквідації основних 
Засобів (568) (333)

Всього (12 125) (9 416)

Відсотки до отримання
Відсотки банку до отримання 994 626
Списання дисконту за фінансовими активами 8 7
Всього 1 002 633

24. Операції з пов’язаними сторонами

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, 
також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що

2014 2013
(24 026) (8 645)

(15 688) (13 167)

(12 656) (10 278)

(2 122) (6 486)

(1 027) (1 502)

(2 350) -

(1 998) -
(1 698) (2 033)
(1 011) (1 007)

(623) (712)

(63 199) (43 830)

2014 2013

755 4 618

707 2 643
248 -

172 -

85 113
1 967 7 374
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24. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

й операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Компанія здійснює відповідні 
процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

Характер взаємовідносин між пов’язаними сторонами такий, що всі вони, знаходяться під 
загальним контролем Компанії Lanebrook Limited (Нікосія, Кіпр), яка через інших осіб, які 
контролюються нею, володіє більше ніж 50% акцій цих пов’язаних сторін.

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами з купівлі-продажу товарів,робіт, послуг за звітний 
період представлено наступним чином.

2014 2013

Продаж
Закупівля
товарів,

Продаж
товарів,

Закупівля
товарів,

1 U D d f J l D ;

робіт, послуг, 
тис.грн.

робіт,
послуг,

робіт,
послуг,

робіт,
послуг,

тис.грн. тис.грн. тис.грн.
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» 115 224 1 473 108 050 47 586
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» - 35 - 20
ПАТ « ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» * - - 646
ТОВ ТД Євраз Україна 1 328 623 641 728 1 094 936 536 540
Mastercroft Finance Limited - - - 12
ТОВ «ЄВРАЗТранс Україна» 472 13 627 116 11 353
ТОВ «ООС Україна» 146 1956- 245 2 065
ТОВ «Євраз Україна» 60 17 865 182 13 003
EAST METALS AG 14 675 219 13 187 75 152
ТОВ «Євраз Техніка» - - - 27
ТОВ « ТК ЄвразХолдінг» - 364 - 614
ВАТ «ОУК Южкузбазвуголь» - 63 792 - 16 394
ТОВ «Распадський вуголь» - 112 832 - 113 775
ВАТ «Євраз Об’єднаний ЗСМК» - 2 647 - 4 418
ТОВ «Інтерлок-Кривий Ріг» 145 5 775 161 5 935

ВАТ «Південний ГЗК»
1 459 345 862 313 1 216 884 827 540

Операції з придбання інших послуг
ТОВ «Євраз Україна»
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» 
ТОВ «Распадський вуголь»
Всього

Операції з продажу власних акцій

PALMROSE LIMITED 
Всього

1 497

1 459 345 863 810 1 216 884

100
100

955 
1 

16 
828 512

Закупівля від пов’язаних сторін складається з придбання вугільного концентрату (ТОВ ТД 
Євраз Україна, EAST METALS AG, ВАТ «ОУК Южкузбасвуголь», ТОВ «Распадський вуголь» ВАТ 
«Євраз Об’єднаний ЗСМК» ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського»), з отримання консультаційних 
послуг (ТОВ «Євраз Україна») та транспортно-експедиційних послуг (ТОВ « ТК 
ЄвразХолдінг», ТОВ «ЄВРАЗТранс Україна»). Продаж пов’язаним сторонам складається з 
реалізації коксової продукції (ПАО «ЄВРАЗ -ДМЗ ім.Петровського», ТОВ «ТД 
«ЄВРАЗ»Україна», EAST METALS AG) та , амонію сульфат, металобрухт, вугільний концентрат.
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24. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

Інші операції з пов’язаними сторонами

В 2012р. між Компанію та ВАТ «Південний ГЗК» були укладені мирові угоди по відновленню 
частини заборгованості відстроченню платежу строком на 25 років. В наслідок чого була 
визнана дебіторська заборгованість у сумі 59 тис.грн. (первісна вартість складала 1 332 
тис.грн., резерв дисконтування 1 273 тис.грн.) (Примітка 8)

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склалася відповідно до вище 
приведених операцій між пов’язаними сторонами.

31.12.2014. На 31.12.2013, На 31.12.2012,

тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Короткострокова заборгованість
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» 1 667 8 725 25 827
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» - -
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» - - 7
ТОВ «ТД «ЄВРАЗРесурс» Україна» - - 2 937
ТОВ ТД Євраз Україна 269 077 86 508 78 644
ТОВ «ЄВРАЗТранс Україна» - 71 -
ТОВ «ООС Україна» 14 25 19
ТОВ «Євраз Україна» 72 318 100
ТОВ «Інтерлок-Кривий Ріг» 39 34 90
EAST METALS AG 1886 1 624 1 313
Короткострокова заборгованість 272 755 97 305 108 937

ВАТ «Південний ГЗК» 59 51 45
Довгострокова заборгованість 59 51 45

Кредіторська заборгованість на кінець звітного періоду 
приведених операцій між пов’язаними сторонами.

склалася відповідно до вище

На 31.12.2014, На 31.12.2013, На 31.12.2012,
тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Короткострокова заборгованість
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» 82 2 357 575
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 171 423 171 439 585
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» - * 7
ТОВ «ТД «ЄВРАЗРесурс» Україна» - 196 876
ТОВ ТД Євраз Україна 282 496 236 272 169 259
ТОВ «ЄВРАЗТране Україна» 5 497 - -
Mastercroft Finance Ltd - - 81
ТОВ «ООС Україна» 391 391 475
ТОВ «Євраз Україна» 4 358 1 863 2 538
EAST METALS AG 36 38 -

ВАТ «ОУК Южкузбазвуголь» 8 912 5 499 -
ТОВ «Распадський вуголь» 26 453 - -
ВАТ «Євраз Об’єднаний ЗСМК» 715 - -
ТОВ « ТК ЄвразХолдінг» - 25 -
ТОВ «Інтерлок-Кривий Ріг» 532 594 697
Короткострокова заборгованість 500 895 418 478 371 093
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24. Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

Заборгованість за необоротні активи
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» - - 475
Заборгованість за необоротні активи - - 475

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом 
балансової вартості.

Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.
З 2014 року Компанія не відносить до пов'язаної сторони ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський 
КХЗ» .

Витрати на винагороди старшому керівному персоналу, тис. грн.:

2014________ 2013
Заробітна плата 2 091 1 428
Вихідна допомога 76
Допомога на переїзд, компенсація - 111
Нарахування на заробітну плату (ЕСВ) ________ 442__________ 406
Загальна сума винагород ______ 2 609_________1 945

25. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи

Умови, в яких працює Компанія

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується відносно 
високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні 
реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до 
вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі 
залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, 
прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній 
сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової 
кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в 
банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, 
доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або 
обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення 
ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на 
результати діяльності і фінансовий стан Компанії, наслідки якого зараз визначити 
неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для 
забезпечення стабільної діяльності Компанії та що Компанія продовжить свою діяльність у 
доступному для огляду майбутньому.

Компанія має різноманітні фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська 
заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Компанія не здійснювала 
операцій з деривативами з метою управління процентним та валютним ризиками, що 
виникають внаслідок операцій Компанії та її джерел фінансування. Протягом року Компанія 
не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.
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25. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи (продовження)

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і 
виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Компанії. Фінансові інструменти, за якими 
у Компанії може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються

з грошових коштів та короткострокових депозитів, дебіторської заборгованості а також 
інших фінансових активів.
Грошові кошти та короткострокові депозити Компанії, в основному, зберігаються у надійних 
банках, що розташовані в Україні.

Найбільшими покупцями і замовниками є компанії, що перебувають під контролем 
EvrazGroup SA (86,04% від загальної величини виручки): ТОВ ТД Євраз Україна (78,38% від 
загальної виручки); ПАТ «Євраз-ДМЗ ім.Петровського» (6,80% від загальної виручки); EAST

METALS AG (0,87% від загальної величини виручки, та незалежні покупці: Компания 
"Chemcoal LLP" (5,23% від загальної величини виручки), ТОВ "АБСОЛЮТ-ПЛЮС" (0,65% від 
загальної величини виручки), ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" (0,31% від загальної величини виручки), ПП 
"ДНІПРОКОМПЛЕКТ” (0,56% від загальної виручки) ,ТОВ "АЛЬБІОН ГРУП" (0,57% від загальної 
величини виручки), ВАТ "Уфалейнікіль"(0,44% від загальної виручки), Corporation FELMAN 
TRADING, INC "(3,24% від загальної виручки) .

Тому й найбільшими дебіторами станом на 31.12.2014 року є: ТОВ ТД Євраз Україна ( 98,10% 
від загальної дебіторської заборгованості ), ПАТ «ЕВРАЗ ДМЗ ім.Петровського» (0,61% від 
загальної дебіторської заборгованості), «EAST METALS AG» (0,69% від загальної дебіторської 
заборгованості), та інші треті особи 0,60% від загальної дебіторської заборгованості. Таким 
чином дебіторська заборгованість Групи, насамперед, складаються з компаній, які 
знаходяться під контролем EvrazGroup SA (99,40% від загальної дебіторської заборгованості).

Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Керівництво має 
кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка 
кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні 
умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Компанії здійснюється надійним 
покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Компанії проводиться індивідуально по кожному 
випадку. Керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у 
резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів.

Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість 
фінансових активів розкритих в таблиці, тис.грн.:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.201
2

Довгострокова дебіторська заборгованість 
Торгова та інша поточна дебіторська

75 72 45

заборгованість 274 202 99 837 109 988
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 7811 495

274 350 107 720 110 528

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

31.12.14 31.12.13 31.12.12
Загальна п „ Загальна п Загальн пРезерв Резерв Резерв

сума к сума г  а сума
Непрострочена 273 034 97 848 108793
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25. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи (продовження)

Прострочена 1 314 (146) 2 096 (107) 1 291 (96)
менше 6 місяців 974 1 755 - 1 166

6-12 місяців 94 (24) 118 (2) 13 (3)
більше року 246 (122) 223 (105) 112 (93)

274 348 (146) 99 944 (107) 110 084 (96)

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 року, зміни резерву сумнівних боргів були наступними, 
тис.грн.:

Кредитний ризик

31.12.2014 31.12.2013
Станом на 1 січня 107 96
Нараховано/(відновлено) за рік 41 15
Використано (списано безнадійних боргів) (2) (4)
Станом на 31 грудня 146 107

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності це ризик того, що Компанія буде не здатна забезпечити виконання своїх 
фінансових зобов’язань у міру їх настання. Мета Компанії полягає в підтримці 
безперервності та гнучкості
фінансування її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та 
використання права відстрочки платежу постачальникам. Компанія аналізує строк своїх 
активів і строки платежів за своїми зобов'язанням і планує свою ліквідність в залежності від 
очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів.
У разі недостатньої або надмірної ліквідності Компанія перерозподіляє ресурси для 
досягнення оптимального фінансування своєї діяльності.

Основними джерелами фінансування Компанії були грошові потоки від операційної 
діяльності.

Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх грошових 
потоків або виплат станом на 31 грудня 2014 року в тис. грн.:

МеншеЗ ВІД 3-Х ДО !а вимогою 12 Всьогомісяців______________ _______місяців________
Безпроцентна заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість 307 542 209 426 - 516 968
Інша поточна кредиторська заборгованість 11 1 618 1 629
Всього безпроцентна заборгованість 307 553 211 044 - 518 597

Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх грошових 
потоків або виплат станом на 31 грудня 2013 року в тис. грн.:

За МеншеЗ 1̂2 Всьоговимогою місяців ______________ _______місяців_______

Безпроцентна заборгованість
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Торгова кредиторська заборгованість 
Інша поточна кредиторська заборгованість 
Всього безпроцентна заборгованість

232 757 
63

232 820

280 348 
1 296

281 644

292

292

513 397 
1 359

514 756

Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх 
потоків або виплат станом на 31 грудня 2012 року в тис. грн.:

грошових

За
вимогою

МеншеЗ
місяців

Від 3-х до 
12 

місяців
Всього

Безпроцентна заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість 
Інша поточна кредиторська заборгованість

24 458 
453

372 904 
145

292
849

397 654 
1 447

Всього безпроцентна заборгованість 24 911 373 049 1 141
399
101

Валютний ризик

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні 
валюти, зокрема, долар США, відіграють значну роль у процесі проведення Підприємством 
господарських операцій. Станом на 31 грудня 2014 року офіційний курс гривні,

встановлений Національним банком України, складав 15,768556 грн. за один долар США (31 
грудня 2013 року- 7 9930грн., 31 грудня 2012 року 7,9930 грн.), 19,232908 грн. за один євро 
(31 грудня 2013 року - 11,0415грн.,31 грудня 2012 року 10,5372 грн.) 0,30304 за один 
російський рубль (31 грудня 2013 року -0,2450грн.,31 грудня 2012 року 0,2632 грн.) На дату 
складання цієї фінансової звітності офіційний курс гривні за один долар США становив 
15,768556 гривні.

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Компанія підпадала під вплив операційного 
валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов’язань та

відноситься до загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику 
підпадають реалізація, закупівлі Компанії, деноміновані в іноземних валютах.

Станом на 31 грудня 2014 року, 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року в тис. грн.

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Долари США (34 520) (74 972) (10 063)

Рублі (715) (438)

Євро (36) (2 407) (8 489)

Компанія не здійснювала операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною 
валютою.

Аналіз чутливості

Нижченаведена таблиця, яка демонструє чутливість прибутку Компанії до оподаткування до 
допустимо ймовірної зміни курсу обміну валют, при умові, що всі інші змінні залишаються 
незмінними (завдяки зміні справедливої вартості монетарних активів та зобов'язань).

25. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи (продовження)

43



2014 2013

Публічне акціонерне товариство ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Дол. США/Гривні

Рублі/Гривні

Євро/Гривні 

Справедлива вартість

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31 грудня 2014 року приблизно 
дорівнює їх балансовій вартості.

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує 
низьку оцінку методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну 
дату балансу.

Для визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів 
використовуються ринкові котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість 
очікуваних грошових потоків. Для всіх інших інструментів використовується дисконтована 
вартість очікуваних грошових потоків.

Для фінансових активів та зобов'язань строком до одного року вважається, що їх 
справедлива вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування 
на кредитний ризик (резерв сумнівних боргів).

Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:

• Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням(без будь-яких 
коригувань);
• Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, 
спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано,і
• Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на 
справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережуваної ринкової інформації 
(неспостережені вихідні дані).

У Компанії немає фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю.

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, 
а також переходів до / з Рівня 3.

Ризик управління капіталом

Метою управління капіталом Компанії є збереження можливості продовжувати безперервну 
діяльність Компанії в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим 
зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, 
капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії стосовно управління 
капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.

Компанія проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який 
розраховується як сума чистих зобов’язань поділена на загальну суму капіталу та чистих 
зобов’язань.

ЗМ ІН И  8 

обмінному

Ефект на 
прибуток до Зміни в 

обмінному

Ефект на 
прибуток до

курсі, % оподаткування,
тис.грн. курсі, % оподаткування,

тис.грн.
28,90% (9 976) 30% (22 492)

(28,90)% 9 976 0% -
39,93% (286) 13% (57)

(39,93)% 286 0% ■
24,12% (9) 30% (722)

(24,12)% 9 0% -

фінансових інструментів
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25. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи (продовження)

До чистих зобов'язань Компанії включаються торгова та інша кредиторська заборгованість 
за вирахуванням грошових коштів.

Керівництво Підприємства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може 
змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, 
настроїв ринку і стратегії розвитку.

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Довгострокові зобов'язання 
Мінус: гроші 
Чисті зобов’язання 
Капітал
Капітал + зобов’язання 
Відношення

(73) 
(73) 

434 854 
434 781 

від’ємне

(7 811) 
(7 811) 

358 069 
350 258 

від’ємне

292 
(495) 
(203) 

424 139 
423 936 

від’ємне

26. Потенційні зобов’язання та операційні ризики

Середовище діяльності та ризики притаманні Україні

Економіка України знаходиться в затяжному спаді. Безліч потрясінь в економіці очевидні. 
Вони включають девальвацію іноземної валюти і різке погіршення в споживчій і 
інвестиційних секторах, що спровоковано війною на сході країни. Війна коштує життя 
мирних громадян і військових, знищує цивільну і промислову інфраструктуру.

У 2014 році за даними Світового Банку падіння ВВП в Україні склало 8.2 %. Рецесія 
заглибиться в 2015 році і за прогнозами Світового Банку складе 2.3% ВВП при дефіциті 
платіжного балансу в 2.7 % ВВП. Тривала невизначеність у політичній та економічній ситуації 
в Україні призвела до помітного скорочення ділової активності та серйозного виснаження 
валютних резервів країни. Рейтингове агентство «Standart & Poors» знизило кредитний 
рейтинг України до переддефолтного стану і зараз вона входить в десятку найбільш 
проблемних економік планети.

Економіка України характеризується низьким рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно 
високими темпами інфляції, наявністю жорсткого регулювання валютних операцій, що є 
причиною неліквідності національної валюти за межами України. Стабільність української 
економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та його дій відносно 
регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вище означеного, діяльності в 
Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою економікою.

Українська економіка уразлива до негативних змін на ринку та економічного спаду будь-де у 
світі. Глобальна фінансова криза призвела до значної нестабільності на ринку капіталів, 
значного спаду ліквідності банків, більш жорстких умов банківського кредитування та 
значного коливання національної валюти відносно основних валют. У той час ж Український 
Уряд впроваджує різноманітні програми по стабілізації з метою забезпечення ліквідності та 
підтримки боргового рефінансування Українських банків, існує невизначеність щодо доступу 
Компанії та її контрагентів до фінансування та його вартості. Ці фактори можуть мати вплив 
на фінансовий стан, результати операційної діяльності та перспективи бізнесу Компанії.

Зобов’язання за операційною орендою - Компанія у якості орендаря

Компанія уклала угоди оренди приміщень. Строк договору оренди становить один рік з 
можливістю поновлення.

Юридичні питання

В ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає в якості відповідача за 
окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна
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26. Потенційні зобов’язання та операційні ризики (продовження)

відповідальність по зобов’язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або 
претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати 
майбутніх операцій Компанії.
Податкові та регулятивні ризики.

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної 
діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд 
прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх 
інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної 
влади та інших державних: органів. Нерідко точки зору різних органів на певні питання 
відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство дотримувалось всіх нормативних 
положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у 
фінансовій звітності. Підприємство визначило потенційні податкові зобов’язання, які можуть 
додатково вимагатися до сплати у зв'язку з існуванням згаданих вище відмінностей у

інтерпретаціях вимог законодавства. Керівництво вважає, що такі потенційні зобов’язання 
не підлягають нарахуванню у фінансовій звітності. Такі потенційні зобов’язання можуть 
матеріалізуватись, у такому випадку від Підприємства може вимагатися сплата додаткових 
сум податків та інших зборів.

Станом на 31 грудня 2014р. Компанія має умовні та потенційні зобов'язання по можливим 
податковим ризикам у сумі 7 917тис.грн (31 грудня 201 Зр 44 491тис.грн,на 31 грудня 2012р. 
44 490 тис.грн.).

Державне майно, яке не підлягає приватизації

У розпорядженні Компанії перебуває державне майно, яке у процесі приватизації не увійшло 
до статутного капіталу Компанії. Майно, яке не підлягає приватизації, стосується об’єктів 
цивільного захисту (захисні споруди інв. №№ 100,31,617) яке згідно законодавства 
використовується Компанією на безоплатній основі, окрім витрат на їх зберігання і плати за 
оренду землі .3 метою забезпечення збереження об’єктів цивільної оборони 18.06.2010 
року укладено договір про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту № 
12/Ю-7ЦО/064/10. Керівництво вважає, що у зв’язку з відсутністю будь-яких фінансових 
зобов'язань перед державою, ризики що можливих економічних претензій держави за 
використання або зберігання державного майна, неможливі.

Договірні зобов'язання

Станом на 31 грудня 2014 року потенційні зобов'язання Компанії за інвестиційними 
проектами складають 1 923 тис.грн. Станом на 31 грудня 2013 року потенційні зобов'язання 
Компанії за інвестиційними проектами складають 31 201 тис.грн. Станом на 31 грудня 2012 
року потенційні зобов'язання Компанії за інвестиційними проектами складають 54 063 
тис.грн.

Соціальні зобов'язання

Компанія бере участь у ряді соціальних програм, спрямованих на підтримку освіти, охорони 
здоров’я та соціальної інфраструктури міст, де розташовані активи Компанії. У 2014 році 
Компанія планує витратити 6 632тис.грн. на дані програми.

Захист навколишнього середовища

У процесі ведення господарської діяльності до Компанії можуть бути пред'явлені позови і 
претензії, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища. Визначення розміру 
можливих претензій передбачає оцінку багатьох факторів, включаючи зміни в 
законодавстві, удосконалення технологій з охорони навколишнього середовища, якість 
доступної інформації по окремим виробничим ділянкам, оцінку ступеня вивченості,
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Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року___________________________________________________________________

26. Потенційні зобов’язання та операційні ризики (продовження)

попередню оцінку ступеня забруднення і період масу, необхідний для усунення забруднення 
або для погашення виниклої заборгованості . Керівництво впевнене, що ризик того, що 
остаточні рішення по даних позовах значно вплинуть на фінансове становище Компанії, є 
незначним.

У 2015 році Компанія зобов'язалася витратити близько 12 392 тис.грн. на програми з охорони 
навколишнього середовища.

27. Події після звітної дати

На думку Компанії після дати балансу суттєвих подій не було. Ця фінансова звітність 
підготовлена з принципу безперервності діяльності Компанії.
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