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Звгг незалежних аудитор1в щодо узагальненоУ консолщованоУ 
фшансовоУ 3BiTHOCTi 

Кер1вництву 
Публ1чного акцюнерного товариства "Запор1зький металургшний комбинат 
"Запор1жсталь" 

Узагальнена консолщована фшансова звпшсть, що додаеться. яка включае узагальнений 
консолщований баланс (звгг про фшансовий стан) на 31 грудня 2015 р., узагальнений 
консолщований зв1т про фшансов1 результати (зв1т про сукупний дохщ), та узагальнеш 
консолщоваш звгги про змши у власному кап пил i та про рух грошових коптив за piK, що 
закшчився 31 грудня 2015 р. та вщповщш примпки, складена на основ1 перев1реноУ 
аудитом консолщованоУ фшансовоУ звпност1 Публ1чного акцюнерного товариства 
"Запор1зький металургшний комбшат "Запор1жсталь" (дал1 - "Компашя'*) та його доч1ршх 
пщприемств (дал1 - "Група") станом на та за piK, що закшчився 31 грудня 2015 р. Ми 
висловили умовно-позитивну аудиторську думку щодо зазначеноТ консолщованоУ 
фшансовоУ зв1тност1 у нашому 3BiTi, датованому 18 березня 2016 р. 

Узагальнена консолщована фшансова звпшсть не мктить Bcix розкригпв. яю вимагаються 
М1жнародними стандартами фшансовоУ звиностк Таким чином, ознайомлення з 
узагальненою консолщованою фшансовою звпшстю не замшюе ознайомлення з 
перев1реною аудитом консолщованою фшансовою звпшстю Групи. 

Bidnoeidcuibtiicmb управлтського персон any за узагалънену конатдовану фтансову 
звппшсть 

Управлшський персонал несе вщповщальшсть за складання узагальнення перев1реноУ 
аудитом консолщованоУ фшансовоУ звпносл вщповщно до принцишв, описаних у 
Примггщ 1. 

В \дпов1дальтсть аудиторie 

Нашою вщповщальшстю е висловлення думки щодо узагальненоУ консолщованоУ 
фшансовоУ зв1тност1 на основ1 процедур, виконаних вщповщно до МПжнародного 
стандарту аудиту (МСА) 810 "Заедания з падання зв'ипу щодо узагальнешп фшансовог 
звппностг". 

Висловлення думки 

На нашу думку, узагальнена консолщована фшансова звпшсть, складсна на OCHOBI 

перев1реноУ аудитом консолщованоУ фшансовоУ звпност1 Групи станом на та за piK, що 
закшчився 31 грудня 2015 р., вщповщае, в ycix суттевих аспектах, Ц.1Й консолщованш 
фшансовш зв1тност1 вщповщно до основи складання, зазначено'У в Примггщ 1. 

ПрАТ "КПМГ Аудит", компан1Я, яка зареестрована зпдно i3 
законодавством УкраУни. член мереж1 незалежних ф|рм KPMG, що 
входять до асоцоци KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), зареестровано! зпдно 1з законодавством Швейцари 

http://www.kpmg.ua


3eim неииежних aydumopie щодо узагальненоf Konco.iidoeanoi финансово/' leimiiocnti 
Стор 'шка 2 

У нашому 3Biri, датованому 18 березня 2016 р., ми висловили умовно-позитивну думку 
щодо перев1реноУ нами консолщованоУ фшансовоУ звггностк Ми висловили умовно-
позитивну думку на пщстав1 того, що ми не отримали обл1ков1 записи стосовно фшансовоУ 
шформацп доч1рнього пщприемства ТОВ "Ростовська вупльна компашя". KpiM того, 
протягом року, що закшчився 31 грудня 2015 р., Група втратила контроль над доч1ржм 
пщприемством ТОВ "Ростовська вупльна компажя" в результат! процедури банкрутства 
та припинила консолщувати цю компажю. Ми не змогли пщтвердити або перев1рити 
альтернативними способами сукупж активи у po3Mipi 430,300 тисяч гривень, сукупж 
зобов'язання, визнаж в poiMipi 1,808,630 тисяч гривень на 31 грудня 2014 р., та суму 
чистого збитку в po3Mipi 684,536 тисяч гривень за piK, що закшчився 31 грудня 2014 р. та 
фшансов1 витрати в po3Mipi 47,831 тисяча гривень, iишi сукупж збитки в po3Mipi 432,260 
тисяч гривень, та прибуток вщ вибуття доч1рнього пщприемства в po3Mipi 921,624 тисяч1 
гривень за piK, що закшчився 31 грудня 2015 р. Вщповщно, ми не змогли визначити, чи 
юнувала необхщжсть у коригуванж елеменпв консолщованого звггу про фшансовий стан 
на 31 грудня 2014 року, консолщованих з в т в про сукупний дохщ, рух грошових к о и т в 
та змши у власному кажтал1 за роки, що закшчились 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. 
Hauji думки щодо консолщованоУ фшансовоУ звггност1 за piK, що закшчився 3 1 грудня 
2014 р. та поточний piK, були модифжоваш вщповщно. 

Пояснювалышй параграф 

Ми звергаемо увагу на Примггку 2 до узагальненоУ консолщованоУ фшансовоУ зв1тност1, в 
якш йдеться про полггичж та сощальж протеста, поеднаж i3 зростанням репонального 
протистояння в УкраУж, як1 розпочалися у листопад! 2013 року i наростали у 2014 рож та 
в подальшому. U,i поди, посилання на яю метиться у Примаж 2, можуть мати негативний 
вплив на результати д1яльност1 та фжансовий стан Групи, характер якого на поточний 
момент визначити неможливо. Ми не зм 

Свщоцтво АудиторськоУ палати УкраУ} за 

ПрАТ "КПМГ Аудит" 

ку у зв'язку i3 цим питаниям. 

тхгпйович 

№ 2397 вщ 26 Ычня 2001 
Код еДРПОУ 31032100 

Сертиф1кований аудитор 
Сертифжат АПУ: А006608 вщ 2 липня 2009 р. 

18 березня 2016 р. 



Пубтчне акщонерне товариство "Запоржсталь" 
Узагальнена консол1дована фтансова звжмстъ, тдготовлена на ocnoei витягу з 

перевгреноЧ аудитом консол1дованоХ фтансовог звшност1, складеног зг1дно з 
Мiжнародними стандартами фтансовог зв1тност1, 

на дату та за рж, що затнчився 31 грудня 2015 р. 
Узагалънений консолiдований баланс (звт про фтансовий стан) на 31 грудня 2015 р. 

ПАТ "Запоршсталь" 
м. Запоргжжя 

Публ1чне акщонерне товариство 

Пщприемство 
Територш 
Органзащино-правова форма 
господарювання 
Вид економчно1 дкльност 
Середня ктьюсть працщникщ (1) 
Адреса, телефон 
Одиниця вимру: 
Складено (зробити позначку "v" у вщповщнш клггинщ): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерского облку 
за мтжнародними стандартами фшансово1 звггносл 

Дата (рк, мсяць, число) 
за СДРПОУ 
за КОАТУУ 

за КОПФГ 

Виробництво чавуну, стал1 та феросплав1в 
14910 
69008, м. Запоргжжя, П1вденне шосе, б. 72 
у тисячах гривень без десяткового знака 

за КВЕД 

КОДИ 

00191230 

231 

Консол1дований баланс (Зв1т про фшансовий стан) 
на 31 грудня 2015 року 

Форма № 1-к код за ДКУД 1801007 

2015.12.31 

2310136600 

24.10 

v 

Актив Код рядка На кшець 
званого перюду 

На початок 
званого перюду 

1 2 3 4 
I. Необоротш активи 

Нематер1альш активи 1000 3,192 6,263 
первiсна вартiсть 1001 3,820 6,715 
накопичена амортизащя 1002 (628) (452) 

Незавершен! кап1тальн1 швестицп (2) 1005 1,467,303 1,603,439 
Основш засоби 1010 16,437,547 12,922,563 

первiсна вартiсть (2) 1011 16,470,054 12,998,596 
знос 1012 (32,507) (76,033) 

1нвестицшна нерухом1сть 1015 6,518 6,504 
первiсна вартiсть швестицшно1 нерухомостi 1016 6,518 6,504 
знос швестицшно1 нерухомостi 1017 - -

Довгостроков1 б1олог1чн1 активи 1020 1,915 1,401 
первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних актив® 1021 2,211 1,560 
накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних актив® 1022 (296) (159) 

Довгостроков1 ф1нансов1 швестицп: 
якi облковуються за методом участ в к а т т ^ шших пщприемств 1030 1,647,830 1,672,002 
iншi фiнансовi швестицп 1035 - 104,631 

Довгострокова дебiторська заборговашсть 1040 58 2,705 
Вiдстроченi податковi активи 1045 13 82 
Iншi необоротш активи 1090 369 6,290 
Усього за роздшом I 1095 19,564,745 16,325,880 

II. Оборотш активи 
Запаси 1100 3,647,142 3,098,562 

виробничi запаси 1101 1,496,156 1,125,826 
незавершене виробництво 1102 850,864 503,125 
готова продукцiя 1103 1,297,850 1,456,125 
товари 1104 2,272 13,486 

Поточнi бiологiчнi активи 1110 9,299 7,209 
Векселi одержанi 1120 25 25 
Дебiторська заборгованiсть за продукщюдовари, роботи, послуги 1125 5,204,818 2,871,449 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 25,412 73,899 
з бюджетом 1135 804,185 970,351 

у тому ч и ^ з податку на прибуток 1136 341 777 
Дебiторська заборгованють за розрахунками з нарахованих доход® 1140 338 391 
1нша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 865,146 36,904 
Поточт фiнансовi iнвестицii 1160 107 53,628 
Грошi та 1х еквкаленти 1165 399,317 193,273 

шткка 1166 48 105 
рахунки в банках 1167 398,826 192,931 

Витрати майбутнк перiодiв 1170 205,155 124,026 
Iншi оборотш активи 1190 8,824 34,143 
Усього за роздшом II (3) 1195 11,169,768 7,463,860 

III. Необоротш активи, утримуваш для продажу, та групи вибуття (3) 1200 3,319 2,727 
Баланс 1300 30,737,832 23,792,467 

Консол1дований баланс тут i надал мае назву "Узагальнений консол1дований баланс (звгг про фшансовий 
стан)". 



Пуб.пчие акцюнерне товариство "Запор/жсталь " 
Узагальнена консол'гдована фшансова звйпнюпь, тдготовлена на основi витягу з 

nepeeipeHo'i аудитом консо.пдованоi финансово! змтноспи. складе HOI зг/дно з 
АЛжнародними стандартами фшансово/ звппноат' 

на дату та за рЫ. и/о замнчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консол\дований баланс (звдн про фтансовий стан) на 3/ грудня 2015 р. 

(продовження) 

(\ тысячах гривеыь/ 
Пасив Кол рялка 

На клюнь 
mil но го nepio.iy 

На початок 
звпного перюду 

1 2 3 4 
1. Власний каштал 

Зареестрованин (пайовий) капггат 1400 660,920 660.920 
Капггал у дооцшках (4) 1405 9.891.55.3 1.600.006 
Додатковий капггал 1410 52.506 79.296 
Накопичеш KVPCOBI рвниш 1412 31.704 
Резервний каштат 1415 506.311 506.311 
Нерозподпснии прибуток (непокритий збиток) 1420 5.077.713 2.109.298 
Неоплачений капггач 1425 -

Вилучений капггал 1430 - -

h'aniTa.i. ши наложить в.таеннкам К'пмпанм 16.189.003 10.987.535 
Неконтрольована частка 1490 - 194 
Усього la ро)л1том 1 1495 16,189.003 10.987.729 

II.Довгостроков! юбов'яшнни i забезпечення 
Вщстрочен! подагков! зобов'язання 1500 1.360.508 1.138.878 
Довгостроков1 кредита банкш 1510 741.223 564.060 
1нш1 довгостроков! зобов'язання (5) 1515 44.512 278.407 
Довгостроков1 забезпечення 1520 1.054.036 938.200 
Цитьове фшансування 1525 542 636 
Усього за роздЫом 11 (6) 1595 3,200.821 2.920.181 

III. Погочш зобов'жання i забезпечення 
Короткостроков! кредити банкш 1600 2.690.828 2.824.420 
Вексел1 видаш 1605 -

Поточна кредиторська заборговашеть за 
довгостроков и ми зобов'язаннями 1610 18.589 28.122 
товари. робот и, послу га 1615 5.697.446 5.985.107 
розрахунками з бюджетом 1620 472.941 419.174 

у тому числ1 з податку на прибуток 1621 4.30,701 367.686 
розрахунками 31 сфахування 1625 11,478 16.60-1 
розрахунками з оплати пращ 1630 47.013 43.021 

Поточна кредиторська заборговашеть за одержаними авансами 1635 10.569 171.157 
Погочна кредиторська заборговашеть за розрахунками з учасниками 1640 1.3.974 13.974 
Поточш забезпечення 1660 90.968 80.026 
Доходи майбутн!х иерюдт 1665 448 420 
1нпм поточт зобов'язання 1690 2.293.754 302,535 
Усього >а роздьюм 111 (6) 1695 11..348.008 9.884.557 
IV. Зобов'язання, пов'язаш > необороiними актинами, утримуваннмн для продажу, ia i рунами 

внбуття(6) 
1700 -

Баланс 1900 30,737,832 23,792,467 

"> Внзначасться в порядку, встановленому ценфальним органом внконавчо! влади. що реанзус державну полггику у сфер1 статистики 

Рядки 1005, 1011 ф а ф 3 14 представлен! персоцшеиою варпстю незавершеного капггальиого будтниитва та основиих засобш виповино 

Усього поточних актива слщ розраховуватн як суму рядкш 1145 та 1200, що разом складають 11,173,087 тисяч гривень на 31 грудня 2015 р 

(31 фудня 2014 р 7.466.587 тисяч фивень) 
( J | Рядок 1405 Капггал у дооцшках представлений резервом дооцшки основних засобш та незавсршених капгталышх швестицш 
(5> Рядок 1515 IHIIII довгостроков1 зобов'язання включае в себе частки меншосп в каштан товариств зИФИЕЖЕНОЮ вщповшатьшстю та венчурних фондт в 

су MI нуль фивень на 31 фудня 2015 Р (31 фудня 2014 р 24.243 тисяч! ф и в е н ы 
I6' Усього зобов'язання е л и розраховувати як суму 159у1695 т л ^ ^ н . щсуразом cKvia.TaRj^W.54S,829 тисяч фивень на 31 фудня 2015 р 

(31 фудня 2014 р 12,804.738 тисяч ф и в с н ь Ь 

Кершник 

Головни и бухгалтер 

Руслан Анатолйович Божко 

Нагатя Вшторшна Михайська 

Консолиований баланс тут i надагн мае назву "Узагальнений консолщований банане (зв1т про фшансовий 
стан)". 



Пубтчне акщонерне товариство "Запоржсталь" 
Узагальнена консолгдована фгнансова звтшсть, тдготовлена на основг витягу з 

перевгреног аудитом консолгдованоi фгнансовог звтностг, складеноi зггдно з 
Мгжнародними стандартами фгнансовог звтностг, 

на дату та за ргк, що закшчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консолгдований звт про фгнансовг результати (звт про сукупний дохгд) 

за ргк, що закшчився 31 грудня 2015 р. 

Пщприемство ПАТ "Запор1жсталь" 
Дата (рк, мюяць, число) 

за еДРПОУ 

Коди 
2015.12.31 
00191230 

Консолщований зв1т про фшансов1 результати (Зв1т про сукупний дохщ) 
за 2015 рж 

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008 

I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ 
(у тысячах гривень) 

Стаття 
Код 

рядка 
За зв1тний перюд 

За аналопчний перюд 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохщ вщ реалваци продукци (товарш, рoбiт,пoслуг) 2000 31,560,485 22,236,972 
Сoбiвартiсть реализовано! продукци (товарш, рoбiт, послуг) 2050 (23,741,477) (16,402,862) 

Валовий: 
прибуток 2090 7,819,008 5,834,110 
збиток 2095 - -

Iншi oперацiйнi доходи 2120 493,147 287,188 
Адмшютративш витрати 2130 (546,521) (450,566) 
Витрати на збут 2150 (1,814,564) (1,172,238) 
Iншi oперацiйнi витрати 2180 (300,336) (1,363,395) 

Ф1нансовий результат вщ операцшноУ д1яльност1: 
прибуток (1) 2190 5,650,734 3,135,099 
збиток (1) 2195 - -

Дохщ вщ участi в капiталi 2200 135,954 365,856 
Iншi фiнансoвi доходи 2220 5,949 2,699 
Iншi доходи (1) 2240 934,408 5,384 
Фiнансoвi витрати 2250 (4,023,193) (1,902,627) 
Витрати вщ участi в капiталi 2255 (118,460) (51,917) 
Iншi витрати (1) 2270 (159,256) (261,951) 

Ф1нансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 2,426,136 1,292,543 
збиток 2295 - -

(Витрати) дохщ з податку на прибуток 2300 (337,236) (182,068) 
Прибуток (збиток) вщ припинено! дiяльнoстi шсля оподаткування 2305 - -

Чистий ф1нансовий результат: 
прибуток 2350 2,088,900 1,110,475 
збиток 2355 - -

Консолщований звгг про фшансов1 результати тут i надал1 мае назву "Узагальнений консолщований звгг 
про фiнансoвi результати (звiт про сукупний дохщ)". 



Пуол'шне акщонерне товаристео "Запор'шссталь " 
Узагальнена консол1дована фшансова звтийстъ. подготовлена на основi витягу з 

nepeeipenoi аудитом консотдовано! фшансовог seiniHOcmi. складеHOI зг'ьдно з 
ХИ.жнародними стандартами фшансовог звппносгт. 

на дату та за pix. що зактчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консол'хдовании ieim про фшансов! результата (зв1т про сукупний do.xid) 

за pin. що зактчився 31 грудня 2015 р. 
(продовження) 

II. СУКУПНИЙ дохи 
(у тысячах гривень) i 

Сгаття 
Код 

рядка 
За mi 1 ими нершд 

За аналопчннн перюд 
нонереднього року 

1 2 3 4 
Дооцшка (ушика) необоротних активш 2400 3,877,803 4.332.104 
Дооцшка (ушнка) фшансових шетрументш 2405 - -

Накогтичеш курсош рпниш (4) 2410 (31,704) 26,578 
Частка шшого СУКУПНОГО доходу асоцшованих та егшьпих пииригметв 2415 (9,922) 231,603 
1нший сукупний ДОХ1Д (збиток) (2) 2445 (32.671) (115,638) 
Пиний С У К У П Н И Й дохи (збиток) до оподаткування 2450 3,803,506 4,474.647 
Податок на прибуток. пов'язаний з шшим сукупним доходом 2455 (691.132) (783,01 1) 
liiiiinii сукупний дохад (збиток) шеля оподатклвання (3) 2460 3,112,374 3.691.636 
Сукупннй дохи (збнток) (сума рядюв 2350, 2355 та 2460) 2465 5.201.274 4.802.111 

Чнстнн прибуток (збиток). ню належнть: 
власникам материнсько1 компанп 2470 2,089,094 1.110,475 
некоптрольовашй частш 2475 (194) -

С У К У П Н И Й дохи (збиток), що належнть: 
власникам мате^инсько) компанп 2480 5,201,468 4.802.111 
некоптрольовашй чаегш 2485 (194) -

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПКРЛЦШНИХ ВИТРЛТ 

Наша статп 
Код 

рядка За звпннн першд 
За аналопчннн перюд 

нонереднього року 

1 2 3 4 
Матершлып затрата 2500 21.805.388 14.966.414 
Витрати на оплату пращ 2505 1,609,356 1,374,498 
Вщрахування па сошалмп заходи 2510 492,101 504.887 
Амортизац1я 2515 1,425,502 907,336 
Iiiini операшйш витрати 2520 1.371,433 2.168,434 

Разо м 2550 26.703,780 19,921,354 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ИРИБУТКОВОСТ1 АКЦ1Й 

Наша статп 
Код 

рядка 
За звггнин nepio.i 

За аналопчннн перюд 
нонереднього року 

1 2 3 4 
Серелиьортна кшькють проешхакшй 2600 2.643.681,779 2.643.681.779 
Скориговапа середньориша киькгсть простих акшй 2605 2,643.681,779 2.643.681.779 
Чистий прибуток (збиток) на одну просгу акцио 2610 0.790 0 420 
Скориговапий чистий прибуток (збиток) на одн\ нросту акшю 2615 0.790 0 420 
Дивиенди на одну npocrv акцио 2650 - -

(1 Фшансовий результат вш операцшнен .няльносл ели розраховувати як суму рядкш 2100. 2105. 2240 та 2270. що складас 6,425.886 
тисяч гривень у 2015 рош (2014 р 2.878.532 тиеяч! фивеим 

: 1нший сукупний збиток у 2015 рош включас в себе визнаний актуарный збиток в су MI 32.671 тисячу фивень 
(2014 р : 115,638 тисяч гривень) 
1нший сукупний дохш за 2015 i 2014 роки представлений статтями. якл школ и не будуть перенесет до прибутку або збитку, окр1м 
нарахованих курсових рвниць 

1 Рядок 2410 Накопичен! курсов! рпниш включас в себе збиток. визнаний у 2015 рош в eyMi тисяч гривень. та перенесения 
накопичених курсових рпнинь в су MI 400.556 тиеяч фивень до прибу I K W A збшку впаслии^вибуття шоземною дочфнього 
пщприемства. 

Кертник Руслан Анаголшовнч Божко 

Наталя В1кторшна Михайська Головний бухгалтер 

Консолщований зв1т про фшансов1/результати тут i надал1 мае назву "Узагальнений консолшований зв1т 
про ф1нансов1 результати (3bit про ^ к у п ш ? й дохщ)". 



Пубтчне акцюнерне товариство "Запор1жсталь" 
Узагальнена консолгдована фгнансова звтшсть, тдготовлена на основг витягу з 

перевгрено! аудитом консолгдованог фшансовог звгтностг, складеног зггдно з 
Мгжнародними стандартами фшансовог звгтностг, 

на дату та за ргк, що закшчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консолгдований звт про рух грошових коштгв 

за ргк, що закшчився 31 грудня 2015 р. 

Дата (рк, мсяць, число) 
Пщприемство ПАТ "Запорiжсталь" за СДРПОУ 

Консолщований звп" про рух грошових кош^в (за прямим методом) 
за 2015 рж ^ 

Форма N 3-k Код за ДКУД | 1801009 
(у тисячах гривень) 

Стаття 
Код 

рядка За званий перюд 
За аналопчний перюд 

попереднього року 

1 2 3 4 
I. Рух кош^в у результат операцшно1 дiяльностi 
Надходження вiд: 
Реалваци продукци (товар®, роби, послуг) 3000 30,977,516 9,944,629 
Повернення податк]в i збор1в 3005 3,357,511 1,887,147 

у тому числi податку на додану вартють 3006 3,357,511 1,887,136 
Цшьового фшансування 3010 37,716 23,587 
Надходження вщ отримання субсидш, дотацш 3011 - -
Надходження аванс]в вщ покупц]в i замовник]в 3015 1,359,314 10,160,250 
Надходження вщ повернення аванс® 3020 11,430 8,240 
Надходження вщ боржниюв неустойки (штраф®, пет ) 3035 584 3,572 
Iншi надходження (1) 3095 181,456 172,382 
Витрачання на оплату: 
Товар]в (рoбiт, послуг) 3100 (25,080,627) (14,417,083) 
Пращ 3105 (1,221,936) (1,084,018) 
Вщрахувань на соцшльт заходи 3110 (532,036) (532,554) 
Зобов'язань з податк® i збор® 3115 (1,161,503) (438,447) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (742,709) (84,523) 
Витрачання на оплату аванс® 3135 (4,888,641) (4,548,879) 
Витрачання на оплату повернення аванс® 3140 (14,013) (4,490) 
Iншi витрачання (2) 3190 (342,730) (228,619) 
Чистий рух кош^в вщ операцшно1 дiяльностi 3195 2,684,041 945,717 

П. Рух коштiв у результат швестицшно1 дiяльностi 
Надходження вщ реалiзацil: 
фшансових швестицш 3200 73,504 81 
необоротних актив® 3205 15,350 7,967 
Надходження вщ отриманих: 
в]дсотк]Б 3215 - -
дивщенд® 3220 - 364,939 
Надходження вщ дериватив]в 3225 - -
Iншi надходження 3250 - 642 
Витрачання на придбання: 
фшансових швестицш 3255 (185,923) (104,149) 
необоротних актив]в 3260 (977,735) (918,544) 
Виплати за деривативами 3270 - -
Iншi платежi 3290 - -
Чистий рух кош^в вiд швестицшно! дiяльностi 3295 (1,074,804) (649,064) 

Коди 
2015.12.31 
00191230 

Консолщований звгт про рух грошових кошт1в тут i надал мае назву "Узагальнений консолщований 
звгт про рух грошових кошт1в". 



Пуотчие акц'юнерне товары ство "ЗапорЬнспниь" 
У 'загальнена консо.'идивана фшансова звппшсть. тдготовлена на основi вытягу з 

nepeeipeuoi аудитом консо/iidoeanoi фшансоео1 3eimHOcmi. складено/ зггдно з 
h/Ижнародннми стандартами фтансово! ieimnocmi, 

на дату та за piK. що закшчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консо.ндоватш зв 'нн про рух грошовых кошпив 

за piK. що закшчився 31 грудня 2015 р. 
(продовження) 

Стаття 
Код 

рядка 
За TBITHI IH перюд 

За ана.топчннн ncpio.i 
поиерс.шьо! о року 

1 2 3 4 
III. Pvx коппin v результат! фшансовоУ д1я.1ьност1 
Надходження ВИ: 
Власного капп а. IV 3300 - -

Отримання позик 3305 257.923 -

1нш! надходження 3340 26.010 
Витрачання на: 
Викуп власнихакцш 3345 -

11огашення позик 3350 (224.491) (99.415) 
Оплату дивщендш 3355 - -

Витрачання па оплату впеоткш 3360 (351.302) (198.619) 

fI• ixii платеж! 13) 3390 (1.098.234) (70.198) 

Чистин pvx KOUIT IB в и фшансовоУ дшльноетт 3395 (1.390.094) (368,233) 
Чистки pvx грошових KonrriB ta m i n i m i iiepioa 3400 219.143 (71,579) 

Затишок кошив на початок року 3405 193,273 217.685 
Вплив змши валю!|!их KvpciB на залишок коштш 3410 (13.099) 47,167 
Залишок коштш на кшець року 3415 399,317 193,273 

(к Рядок 3095 Inini надходжепня у 2015 р о т включас в себе д о х и в и продажу шоземно! валюти в CVMI 167.623 тисяч! ф и в е н ь 
(2014 р 158,975 тисяч грнвень) 

' " 'Рядок 3190 Imin витрачання у 2015 рощ включас в себе выплати п р а т в н и к а м т е л я закшчення трудово! дишьност! в CVMI 72,912 тисяч ф и в е н ь 
(2014 р S4.839 тисяч ф и в е н ь ) 

1,1 Рядок 3390 1нш1 платеж! у 2015 рощ в основному представлений наданням поворотно! фшансово! допомопу^газмтр! 803,144 тисяч! ф и в е н ь 

та погашениям гарантийного зобов'язання перед третьою стороною в CVMI 257,797 тисяч ф и в е н ь 

(2014 р платеж! за договорами фшансово) оренди в ро}м1в&>3,337упкяч i ь ) 

Кершник 

Головний бухгалтер 

Руслан Анатол1Йовнч Божко 

П . т ч я BiKiopiBH.i Михансыса 

Консолшований зв1т про рух грошових коигпв тут i надал1 мае назву "Узагальнений консолщований 
зв1т про рух грошових к о п т в". 



ПублЫне акц'юнерне товарыство "Запорлжсталь99 

Узагальнена консотдована фшансова зв'нтнсть, подготовлена па ocnoei внтягу з 
nepeeipenoi аудитом Koncojiidoeanoi ф'шансовох звнпноспп, складе но) зг/дно з 

ХИжнародними стандартами фпшнсовог ieimnocmi, 
на О ату та за piK, що закшчився 31 грудня 2015 р. 

Узагалънении консол'гдоваиии зв'пп про зли'ни у власному капiталi 
за piK, що закшчився 31 грудня 2015 р. 

ктпрнемелю ИЛ Г Консо.идовании mi l про нласннп канмал 
j а 2015 pi к 

Фор ма N 4-к 

Двга(рн М1СЯШ». ЧИСЛО) 
за СДРПОУ 

КодзаДКУД [ 

(\ тысячах гринень) k'aiiiia.i, inn 1Ш1-Ж1Ш. кнкннкам KiiMiianii 

Сгаття Код 
рядка 

Зарегггрованин 
(пайовмн) 
каш ia.i 

Канмал у 
дошниках (4> 

Л "Да l K'oRllll Рекрвннн 
кап! i a. i (5) 

IfcpnlllO/U.'ICHIIH 
npnf>) I UK 

(непокритий 
збиток) 

Непплачсннн 
kaniiai 

Вилучении 
кмнтял 

IV it'P» 
перерахуваннн 

k'ani ia.i. tuo 
налезши, 
нлаеннкач 
KiiMiiaiin 

Неконтроль o-
нана чайка Во. о. о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 II 12 13 
Залишок ни початок JMIKV 40110 660.920 7,600.006 79.296 506.311 2.109.298 31.704 10,987.535 194 10.9*7.729 
Коршумннн: 
Чмпи о6л1ково11ЮЛ1 ГИКИ 4(105 - - - -

Вннравлсння почашок 4010 - - - -

llllUI JMllflt 4090 - - - - -

('кирш OHUIIIIII III-1 UlllOk на НОЧИ UK |IOKV 4095 660.920 7.600,006 79.296 506.311 2.109.298 31.704 10.987.535 194 10.987.729 
Чигшн нрибуток (Нинок) in iBiiiiiiii ncpii>;i 41 INI - - - 2,089.094 2.089,094 (194) 2.088.9(H) 
liiiiiiiH сукунинй лох|Д la t»iiiiiiii nepiu.i (1. 2) 41 III - 3,179,798 (26,790) (8.930) (31,704) 3.112.374 3,112.374 
Доошнка (\ IUHKU) нсоборотиих «IKHIBIB 11) 4111 3,179,79K 3.179.798 3,179.798 
Накошгкш к\ рерщ рпнню ((>) 4113 - (31."04) (3I.7IM) (31.704) 
ЧАСТА IHUIOIO суку ими доходу асошнованих I епшьмш 
шдпрнсмсгв 4114 (8,930) (8,930) (8.930) 
Iiuiiiui сук> itiiiui дохи (2) 41 lt> - - (26,790) - (26,790) (26.790) 
I 'o inoui нрнбутку: -

Bmiiani влас ннком (ливиенлн) 4200 
Спрячу ванш прнбч IKV до 1арс<сгрова>иго капгталх 4205 
Вир aw вання до регервного каипалу 4210 - - - -

Внсскн учаишкш: 
Внескн до каппал\ 4240 - - -

Погашения 1аборговшккп .< капггатх 4245 - - -

Внлучсння каппап: -

Внк\ п akiuii (часюк) 4260 -

Перепродаж внк\ incjnixакшн (часюю 4265 - - - - -

Дн\ покаты внку1шсН1какддн(часгок) 4270 -

Внлу ченмя часткн в каштан 4275 - -

Ьши IMIIDI в каппаш < *» 4290 - (888.251) 888.251 - - -

I'aioM lMiii у Kaiii i:Lii 4295 2.291.547 (26.790) - 2,968.415 (31,704) 5.201.468 (194) 5,201.274 
J ILI и 111 о к на кшень рмк> 4300 660,920 9.891,553 52,506 506JU 5,077.713 - - - 16.189.003 - 16,189.003 

'" Рядок 4111 Iрафи 4 представлении дооюнкою основнихзасобж. ia внрах> вашим вистроченого !юдагк> 
1 Рядок 4116 графа 5 представлении нтманим ак1\ ар ним збигком. ia внра\л вашим висфочсного иодатку 

'' Рядок 4290 IIUIII J MI ни в кагатам графи 4 га 7 представлении амор пезанк ю. внб\ пям резер 
' ' Графа 4 Кашгал у дооцшках представлена резервом дооганки основних засобш та незаверш 

акщонер&м 
швестигап, за внрачл вашим вистрочсного подотку 

Графа О Резервшin кашпредставлена капталом. що обмежеинй до розиодшч М1Ж ак тонерами \ в1днов1дносп ДО Стал т\ Компанп Резер 
"" Рядок 4113 Накопичсш к\рсов1 ринит включасв себе збигок. вшнанииу 2015 рощ в сую 432.260 гисяч гривень. таисрсисссния накопнчс» 

KepiBiuut 

бу хталтер 

Конссшдований звгг про власний каштан тут i надал1 мае назву "УзагальнеИ^ й консолщ^ваний зв1т про змши у власному кашталГ 

IH03C4H0I о дспрн 



Пуб.пчие акцюнерне товариство "3anopi.vccma.ib " 
Узага/ьнена консотдована ф'тансова зв'тшк'ть. тдготовлена на основi витягу з 

nepeeipeHo'i аудитом консолidoeanоi ф 'тансовоi зв'тноат, складеноi 3zidno з 
Mi.жнародними стандартами финансовоi leimuocmi, 

на дату та за pi к. що зак1нчився 31 грудня 2015 р. 
Узагальнений консо.'ндований ieim про зм/'ни у власному Kani тал i 

за pih", що заюнчився 31 грудня 2015 р. 
(продовження) 

I luuipitiмсзво ИЛ Г 'Чиншйжоа.п." кинаыиинннпн mil iipoa/u 
за 2014 pi к 

Фор ма N 4-к 

Дата (р п М1СЯ1Ц.. число 1 
мСДРПОУ 

КодзаДКУД 

(у тисячах гримнь) Kani 1». 1. ню н и н ' ж п ь кпннпкам К о м н а т ! 

С га ття 
Код 

рядка 

З я р е т р о наннн 
(пайовий) 

k'aiii тхт 

Kai i imi у 
lutiiliiikav <4) 

Дота!конии 
kani 1ал 

Резсрннии 
kani la.i 

Нерозподьзеиий 
1 ipilfiy 1 Ok 

(неиокритий 
}6IITOK) 

Неоилачений 
кяштал 

Вилучении 
KXIliTUl 

Резерв 
иерерахувяння 

палии 

Kani гад, що 
наложить 

KHUIIIIkHM 
KiiMitaiiit 

llfklltl 1 [Ю 11, II" 

вана ч а п к н 
ltd.in о 

1 ; 3 4 5 6 7 Я ч 10 II 12 13 

1а. пипок на початок |юк\ 4IHK) 660.920 4.661.955 175.080 506.200 281 516 - 5.126 6.290.797 194 (..290,991 

Корнпнаннм: 
Змии ОБЛШОВО! ПОЛГГПКИ 4005 - - -

Вннран iciuw 1ЮМ1ПОК 401(1 - -

llOIII 1MIIDI 4090 - - -

("корт цианин in. in к на моча i ok рокх 4045 660.920 4,661.955 175,080 506.200 281.516 5,126 6,240,797 I'M 6.290,991 

ЧнппН нрнГтоь'(збнюк) ia mi мши iu-pio.i 41011 - 1.1Ю.475 I.I 10.475 - 1 110.475 

liiiiiiiii cvkMiiiiin n>\i i ia liiiilliiil lli-pio.T <1, 2) 4110 3.551.43* (94.823) 208.443 26.578 3.091.636 3.691.636 

Доошнка (\ юнка) пеобороттшх акт tin in (1) 4111 3.551.438 3.551.438 - 3.551.438 

Накопнчсш курсов! pmouu 4113 - - -

'lacika папою ex k\ пного доходу асошнованнх! сшльннх 
шлир 111 MCI в 4114 

IHUUIIICY к\ IUOOI TO.XI.I(2) 4111» - -

il l ii|iiifiv ik\: 
Вншатн в ucinikjM < .nun ten tin 4200 - -

Снрнчп влшм ирпбу rxv lo lapcecipoBainiо kanitai\ 4205 - - -

Biipavi н.шни до резервною каш ran 4210 -

Rurckii учаснимв: 
BIICCKII до капп A IN 4240 - - - -

Погашения taoopioBaiKicn t капггат 424< - - -

HII IV'KIIIIM kaiiniLiv: 
ВИКА И акти (чисток) 4260 - -

11срспролаж ннк\ шених акшй (чисток) 421.5 - - -

Аи% лювания них\ IMCIULX актин (частом 4270 - - - -

B a n чешщ часген в каштан 4275 - - - - -

lioin ixoiai н каштан <1 4290 (613.387) (961) I l l 508.864 (105.3731 - (105.373) 

Р:1 (им iMiii \ каш ia.ii 4245 2.938.051 (95.7841 III 1.827.782 26.578 4.690.738 4.696.738 

{плиток на kintili. ]м>к\ 4300 660,920 7,600,006 79,296 501.311 2,109,298 31,704 10.987,535 194 10.987.729 

Рядок 4111 ipai|ni4 представлении доошнкою осювних JOCOOIB. ia нпрлхч вашим вздетрочеюго тюдэтку 
Рядок 4110 ipa<|ta 5 представлений визнанимакг. apiuiM збищды, эи нпра\\ вашим вщслрочсното податку 
Рядок 4290 IIIIUI 1 ми и I в каштан i рафи 4 та 7 нредаав лепни амор паатсто вио\ ггям резервч доотнки ia ншисми виплатамн акшонерам 

'4l I рафа 4 Капнал > доошнкахпредставлена резервом доошикиосиовншiacooiB то иетавершенш каштальннхuiBccnnaii. ia внрахх ванням В1ДС1р1 
1 I рафа 6 Рсмсрвшш Kaiinai нрелсшвлена каппа юм що обмеженнй то роиюдзлу \пж акщонерамн у HMIKIBIЛНОСП ЛО Статуту Комнат] Резерву 

Ксршник 

Головкин 6> Ч| а.пер 

тку KoMiiaini 

Руслан AmmuliioBirl Ьожко 

HaiaiH BikiopiHii.1 Миханська 

Консолщований зв1т про власний кагптал тут i надалi мае назву "Узагальнений консолщований зв1т про змши у власному к а т т а ш 



Пубтчне акщонерне товариство "Запоржсталь" 
Узагальнена консолгдована фгнансова звтшсть, тдготовлена на основг витягу з 

перевгреног аудитом консолгдованог фгнансовог звгтностг, складеног зггдно з 
Мгжнародними стандартами фтансовог звгтностг, 

на дату та за ргк, що закшчився 31 грудня 2015 р. 
Примтки до узагальненог консолгдованог фтансовог звгтностг на дату за ргк, 

що закшчився 31 грудня 2015 р. 

1 Основа складання узагальнено'1 консолщованоУ фшансово'1 
звггносп 

Узагальнена консолщована фшансова звтшсть, що додаеться, яка включае узагальнений 
консолщований баланс (зв^ про фшансовий стан) на 31 грудня 2015 р., узагальнений 
консолщований з в ^ про фiнансoвi результати (звгт про сукупний дохщ), та узагальнеш 
консолщоваш зв^и про змши у власному капiталi та про рух грошових кошпв за рiк, що 
закiнчиБся на зазначену дату, складена на oснoвi перевiренol аудитом консолщовано1 
фшансово1 зв^ност Публiчнoгo акцioнернoгo товариства "Запoрiзький металургшний 
кoмбiнат "Запoрiжсталь" (далi - "Компашя") та його дoчiрнiх пiдприемстБ (далi -
"Група") на 31 грудня 2015 р. та за рш, що закшчився на зазначену дату. Узагальнена 
консолщована фшансова звтшсть не мютить БiдпoБiдних примiтoк, включених до 
перевiренol аудитом консолщовано1 фшансово1 зв^носп, а також не мiстить вшх 
рoзкриттiБ, якi вимагаються Мiжнарoдними стандартами фшансово1 звiтнoстi. Повна 
версiя консолщовано1 фшансово1 звiтнoстi Групи рoзмiщена в о ф ю Компанп за адресою: 
Ивденне шосе, 72, м. Запoрiжжя, Украша. 

2 Умови зд1йснення д1яльност1 в УкраУш 

Пoлiтикo-екoнoмiчна ситуацiя в Укра1ш суттево пoгiршилася з 2014 року. Унаслщок 
пoлiтичних i сoцiальних заворушень, що мали мiсце на початку 2014 року, у березш 2014 
року через низку подш у Криму вщбулося приеднання Республiки Крим до складу 
Росшсько1 Федераци, яке не було визнане Украшою та багатьма iншими державами. Ця 
пoдiя призвела до суттевого пoгiршення вщносин мiж Укра1ною та Рoсiйськoю 
Федеращею. Слiдoм за нестабiльнiстю у Криму регюнальне протистояння поширилося 
на схщш регioни Укра1ни, головним чином, Донецьку та Луганську область У травш 2014 
року протести у Донецькш та Луганськш областях переросли у вiйськoвi зiткнення та 
збройний конфлшт мiж прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькш та 
Луганськш областях та украшськими силами, яю тривали на дату ще1 фшансово1 
звiтнoстi. У результат цього кoнфлiкту частина Донецько1 та Лугансько1 областей 
залишаеться т д контролем самопроголошених республiк, i украшська влада наразi не мае 
можливост пoвнiстю забезпечити виконання закoнiв Украши на цiй територи. 

Пoлiтичнi та сощальш заворушення разом з вшськовим кoнфлiктoм у Дoнецькiй i 
Луганськш областях поглибили юнуючу в кра1ш екoнoмiчну кризу та спричинили 
падшня валового внутрiшньoгo продукту й обсяпв зовшшньо1 тoргiвлi, пoгiршення стану 
державних фiнансiв, скорочення валютних резервiв Нацюнального банку Укра1ни, 
значну девальвацiю нацюнально1 валюти та подальше зниження кредитних рейтингiв 
суверенного боргу Укра1ни. Внаслщок девальвацп нацюнально1 валюти, Нацioнальний 
банк Украши ввiв ряд адмiнiстративних обмежень на операци з oбмiну валют, яю, серед 
iншoгo, включали обмеження на придбання шоземно1 валюти фiзичними та юридичними 
особами, вимогу про обов'язковий продаж 75% валютно1 виручки, заборону виведення 
валюти за кордон для виплати дивщещщв, заборону дострокового погашення кредитiв, 
отриманих вiд нерезиденпв, та обмеження зняття гoтiвкoвих сум з рахунюв у банках. Ц 
поди мали негативний вплив на украшсьЮ компани та банки, значно обмеживши !Х 
мoжливoстi для отримання фiнансування на внутрiшньoму та мiжнарoдних ринках. 



Пуд.ичне акцгонерне товариство "Запор'гжсталь " 
Узагальнена консолгдована фгнансова звгтн'гсть, подготовлена на ocHoei витягу з 

nepeeipenoi аудитом консол'гдованоi фшансовог звгтноспи. складено'г зг^дио з 
ХИжнародними стандартами фшансовог звппностЦ 

на дату та за piK. що зактчився 31 грудня 2015 р. 
Прим'гтки до узагальненоi консол'гдованоi фшансовог звгтностг на дату за piK. 

що зак1нчився 31 грудня 2015 р. 

Кшцевий результат розвитку та наслики гкштичноТ та еконохичноТ кризи важко 
спрогнозувати. однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 
украшську економ1ку. 

Хоча управлшський персонал вважае, що вш вживас належш заходи на пщтримку 
стабшьноТ д1яльносп Групи. необх1дш за юнуючих обставин. подальша нестабшьшсть 
умов зд1йснення д1яльносп може спричинити негативний вплив на результата д1яльносл 
та фшансовий стан Групи, характер та наслщки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця узагальнена консолщована фшансова зв^тсть вщображае поточну 
оцшку управлшського персоналу щодо впливу умов здшснення д1яльност1 в УкраУш на 
операцшну д1яльшсть та фшансовий стан Групи. Майбутш умови здшснення д1яльност1 
можуть вщр1знятися вщ оцшки управлшського персоналу. 

Директор 

Ростислав 1горович Шурма Руслан Анатол1йович Божко 

17 березня 2016 р. 


