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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
00190302

4. Місцезнаходження
Донецька , Слов'янський, 84122, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10

5. Міжміський код, телефон та факс
06262 23691

6. Електронна поштова адреса
kxm@kb-koks.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодост>пній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
опублікована у паперів та фондового ринку" 78

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній \vww.kbkxm- в мережі
сторінці kbk.com Інтернет

23.04.2018 

(дата)

24.04.2018 

(дата)

25.04.2018

(дата)

Підтверджую ідентичність 
Положення про розкриття ін

Голова правління

(посада)

Інформації, що 
цінних паперів

(адреса сторінки)

mailto:kxm@kb-koks.donbass.com


Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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) X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

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 за станом на кінець звітного року
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) X
30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. 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)
34. Примітки
«Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).
«Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб» - емiтент не брав участi у
створенi юридичних осiб.
«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» - у звiтному перiодi емiтент не обирав
корпоративного секретаря.
«Iнформацiя про рейтингове агентство» - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агентств.
«Iнформацiя про дивiденди» - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не
сплачувалися.
«Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - випуски облiгацiй емiтента не реєструвалися».
«Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» - випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
«Iнформацiя про похiднi цiннi папери» - випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
«Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом



звiтного перiоду» - за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй)
власних акцiй не вiдбувалося.
«Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» – не
заповнюються емiтентами, якi не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - не заповнюються емiтентами, якi не
займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
«Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв» - протягом звiтного перiоду рiшення про переднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв не приймалося.
«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» -
протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
приймалося.
«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалося.
«Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - протягом звiтного перiоду
боргових цiнних паперiв емiтентом не видавалося
Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за МСФО.
«Звiт про стан об’єкта нерухомостi» - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА № 667229

3. Дата проведення державної реєстрації
05.06.1996

4. Територія (область)
Донецька

5. Статутний капітал (грн)
1944045.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.00

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

0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)

48
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, наданя послуг технiчного
консультування в цих сферах

28.91 Виробництво машин i устаткування для металургiї
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ

2) МФО банку
320627

3) поточний рахунок
26003033006488

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ
5) МФО банку

320627
6) поточний рахунок

26003033006488



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування
юридичної особи

засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника

та/або учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від
загальної кількості)

Донецьке регiональне
вiддiлення ФДМУ

України (засновник)
13511245 61057Україна м. Харкiв

Театральний майдан, 1 0.00

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від
загальної кількості)

д/н 0.00

Усього 0.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1978

5) освіта**
Вища, Запорiзський державний унiверситет, 2001 р., за фахом "Англiйська мова та лiтература"

6) стаж роботи (років)**
22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2016 5 рокiв
9) Опис

Компетенцiя правлiння:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- прийняття рiшень про укладання будь-яких правочинiв пов'язаних з поточною господарською
дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати
заборонено;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання
Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборiв Товариства;



- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо
працiвникiв Товариства;
- укладання та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть
участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням з Наглядовою
радою;
- вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i
вiднесеннi до його компетенцiї чинним законодавством.
Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
товариства, та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним:
- органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв
засiдань;
- видає накази та розпорядження, обов'язковi до виконання працiвниками Товариства, пiдписує
iншi документи вiд iменi Товариства в межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство без довiреностi перед третiми особами, органами державної влади та
мiсцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних
судах, арбiтражних (третейських) судах;
- забезпечує виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, всановлює розмiри винагороди та умови їхньої
роботи, а також розробляє та затверджує посадовi iнструкцiї; залучає до роботи на умовах повної
та часткової зайнятостi та/або на контрактнiй основi бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв,
здiйснює нагляд та контроль за працiвниками Товариства;
- встановлює конкретнi цiни для продажу/купiвлi товарiв та послуг, визначає кiлькiсть товарiв, що
купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та iншi документи, якi
зобов'язують Товариство;
- пiдписує вiд iменi Товариства будь-якi юридичнi акти, правочини, контракти, та iншi документи,
якi створюють зобов'язання i є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом та законодавством України;
- вiдкриває, розпоряджається та закриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України та в
iноземнiй валютi та рахунки у цiнних паперах в Українi та за її межами, має право розпорядчого
пiдпису за такими рахунками та право пiдпису розрахункових документiв;
- головує на Загальних зборах;
- делегує будь-якi повноваження iншим спiвробiтникам Товариства згiдно з вiдповiдним
внутрiшнiм наказом або довiренiстю, чи будь-яким третiм особам згiдно з вiдповiдною
довiренiстю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом);
- виконує iншi функцiї, що час вiд часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою
радою як такi, що входять до компетенцiї Голови правлiння;
- вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради.
Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як Голова правлiння 244,70
тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 21 рiк 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: перекладач технiчної лiтератури 1 категорiї ПАТ
"ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", керiвник групи перекладачiв ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ",
провiдний перекладач ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", комерцiйний директор ПАТ "КБ
КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння



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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1959

5) освіта**
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1981р., за фахом "Технологiя машинобудування,
металорiжучi верстати i iнструменти"
6) стаж роботи (років)**

36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
завiдуючий сектором

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 5

9) Опис
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною
господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою
укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення,
переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю
Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 36 рокiв 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння

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



3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1958

5) освіта**
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980 р., за фахом "Автоматизацiя та комплексна
механiзацiя машинобудування"
6) стаж роботи (років)**

30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
iнженер-конструктор 1 категорiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016 5 рокiв

9) Опис
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною
господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою
укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення,
переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю
Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 30 рiк 6 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат., провiдний iнженер-
конструктор ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Сергєєва Оксана Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи



4) рік народження**

1978
5) освіта**

Неповна вища, Слов'янський енергобудiвний технiкум "Механiзацiя i експлуатацiя
електрообладнання пiдприємств i цивiльних споруд, 1998 р.

6) стаж роботи (років)**
14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
iнженер-конструктор 3 категорiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.01.2017 5 рокiв
9) Опис

Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною
господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою
укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення,
переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю
Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
За рiшенням Наглядової ради (протокол № 01-17 вiд 16.01.2017 року) призначено на посаду члена
правлiння, строк дiї повноважень 5 рокiв (причина: вакнтне мiсце)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв 2 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 3 кат, референт керiвника
ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи



4) рік народження**

1963
5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Електронi обчислювальнi машини", 1986 р.
6) стаж роботи (років)**

36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" ,
iнженер-конструктор 1 категорiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2017 5 рокiв

9) Опис
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною
господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою
укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення,
переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю
Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
За рiшенням Наглядової ради (протокол № 01-17 вiд 16.01.2017 року) призначено на посаду члена
правлiння, строк дiї повноважень 5 рокiв (причина: припинення повноважень члена правлiння
Плахова Олександра Володимировича)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 36 рокiв 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат. ПАТ "КБ
КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи



4) рік народження**

1977
5) освіта**

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана, за фахом
"Бухгалтерський облiк та аудит", "Правознавство"

6) стаж роботи (років)**
19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний адвокат

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 1 рiк

9) Опис
Голова Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом, укладеним з ним:
- органiзовує роботу Наглядової ради, зазвичай скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, органiзовує обрання секретаря Наглядової ради;
У складi Наглядової ради:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його
винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та
строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;



- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову
вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 36,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства
№ 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр
пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано на посаду Голови
Наглядової ради 14.04.2017 року (Протокол Наглядової ради № № 05-17 вiд 14.04.2017 р.)
(Причина: закiнчення строку повноважень Петрика Сергiя Анатолiйовича та обрання нового
Голови Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 20 рокiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: приватний адвокат.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Пiнчук Павло Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982
5) освіта**

Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiчний факультет, 2004 р.
6) стаж роботи (років)**

14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне пiдприємство "Титан-iнжинiрiнг", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 1



9) Опис
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його
винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та
строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову
вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 7,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.



Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства
№ 20 вiд 14.04.2017 року) - незалежний член Наглядової ради. (Причина: обрання незалежного
члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне пiдприємство "СБ "Титан-1",
економiст; фiзична особа пiдприємець; Приватне пiдприємство "Титан - iнжинiрiнг", директор .
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крiштофоров Дмитро Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1987
5) освіта**

вища, НТУУ "КПI" у 2010 р., за фiхом iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Державне пiдприємтсво "Антонов", iнженер-конструктор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 1 рiк
9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його
винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та
строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;



- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову
вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол
Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена
Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник
акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає
96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку повноважень Крiштофорова Дмитра
Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 6 рокiв 1 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер-конструктор ДП "Антонов".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Кущевий Юрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978
5) освіта**



вища
6) стаж роботи (років)**

14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публiчне акцiонерне товариство "Камет", начальник управлiння капiтального будiвництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 1 рiк
9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його
винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та
строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову



вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства
№ 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр
пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку
повноважень Кущевого Юрiя Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння капiтального будiвництва
ПАТ "КАМЕТ"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1964

5) освіта**
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, 1990 р., за фахом "Технологiя машинобудування"

6) стаж роботи (років)**
36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
завiдучий сектором
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 1 рiк
9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;



- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його
винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та
строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову
вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол
Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена
Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Посадова особа
є акцiонером Товариства
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2016 року 36 рока 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-конструктор, завдувач
сектором. На цей час працює завiдуючим сектором конструкторського вiддiлу ПАТ "КБ
Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул. Пушкiна,10.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



1) посада*
Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1983

5) освіта**
Вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверситет у 2006 р., за фахом "Правознавство"

6) стаж роботи (років)**
10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пубiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",
референт керiвника.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 1 рiк
9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах
передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до
виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр
його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях,
про заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її
послуг;



- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що
уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову
вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює
розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або
трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй
формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол
Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена
Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року).
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2016 року 10 рока 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, референт керiвника. На цей час
працює юрисконсультом ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.
Слов'янськ , бул.Пушкiна,10.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1971

5) освіта**
Вища, Київський iнститут Сухопутних вiйськ у 1993 р., за фахом iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**
21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 5 рокiв

9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час
провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Голова Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються
фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної
iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що
стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як голова ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi
винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв
товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel
Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано
на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 14.04.2017 року (Протокол Ревiзiйної комiсiї № 02-17 вiд
14.04.2017 р.) (Причина: дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та
обрання нового Голови ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 21 рiк 4 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1962

5) освіта**
Неповна вища, Слов'янський хiмiко-механiчний технiкум", 1990 р.

6) стаж роботи (років)**
37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",



iнженер-конструктор 2 кат.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 5
9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час
провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються
фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної
iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що
стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi винагороду
не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї (протокол Загальних зборiв товариства
№ 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр
пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: дострокове
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiнник Ольги Миколаївни та
обрання нового члена ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 37 рiк 7 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство
"Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1983

5) освіта**
Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут, 2006 р.

6) стаж роботи (років)**
12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування",



iнженер-конструктор 2 кат.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 5 рокiв
9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом
Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року;
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час
провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються
фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної
iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що
стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi винагороду
не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв
товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel
Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина:
дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Новакової Надiї
Геннадiївни та обрання нового члена ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 12 рiк 2 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство
"Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради , додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної

особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках) прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова правлiння Корнiєнко Оксана Сергiївна 0 0 0 0 0 0

Член правлiння Кузнєцов Сергiй Михайлович 180 0.00231476123 180 0 0 0

Член правлiння Березiна Лiлiя Сергiївна 0 0 0 0 0 0

Член правлiння Чорний Василь Iванович 0 0 0 0 0 0

Член правлiння Сергєєва Оксана Олександрiвна 0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової ради Петрик Сергiй Анатолiйович 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової
ради Кущевий Юрiй Олександрович 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової
ради

Крiштофоров Дмитро
Олександрович 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової
ради

Кузнецов Олександр
Михайлович 8 0.00010287828 8 0 0 0

Член Наглядової
ради

Синицька Галина
Володимирiвна 1 0.00001285978 1 0 0 0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Бруєнко Олексiй
Володимирович 0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї Куца Людмила Вiталiївна 0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Лапченко Богдан
Володимирович 0 0 0 0 0 0

Усього 189 0.0024304993 189 0 0 0



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента

(для публічних акціонерних товариств)

Кількість за видами акцій
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код

юридичної особи* Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках) прості

іменні
привілейовані

іменні

Приватне товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "COAL STEEL

CONSTRUCTION"
9877506 W1T1D Великобританiя -

London Percy Street, 5 7535184 96.900843 7535184 0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість

акцій (штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках) прості
іменні

привілейовані
іменні

н/д 0 0 0 0

Усього 7535184 96.900843344676 7535184 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

чергові позачерговіВид загальних
зборів* X

Дата
проведення 14.04.2017

Кворум
зборів** 96.900843

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
2. Затвердження регламенту роботи зборiв.
3. Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльност i ПАТ
«КБ Коксохiммаш» за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
5. Про затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «КБ Коксохiммаш» за 2016 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог,
передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ  «КБ
Коксохiммаш».
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Встановлення розмiру винагороди членам Ревiзiйної
комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ  «КБ
Коксохiммаш».
11. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової Ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової
ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради.
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї .
13. Внесення змiн та доповнень до Положень про загальнi збори, про Наглядову Раду, про Правлiння,
про Ревiзiйну комiсiю, шляхом викладення їх в новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про
акцiонернi товариства».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 1
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Обрати членами лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14.04.2017 року:
Садову Тетяну Володимирiвну, Ямполець Юлiю Юрiївну, Єрошенко Людмилу Леонiдiвну.
Головою лiчильної комiсiї обрано Ямполець Юлiю Юрiївну (протокол лiчильної комiсiї № 1 вiд
14.04.2017 року).
2. Обрати головою загальних зборiв ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14 квiтня 2017 року: Корнiєнко Оксану
Сергiївну. Обрати секретарем загальних зборiв ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14 квiтня 2017 року:
Червiнського Вадима Вадимовича.



ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14.04.2017
року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного
час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за 1
годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного вiдбувається з використанням
бюлетенiв для голосування. З питань 9, 11 прийняття рiшення вiдбувається шляхом кумулятивного
голосування, з iнших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням
порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КБ
Коксохiммаш» за 2016 рiк
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 5.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 6.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 7.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «КБ Коксохiммаш» за 2016 рiк.
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного



ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 8.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
У зв’язку з наявнiстю непокритих збиткiв вiд господарської дiяльност i за звiтний перiод у сумi 1 828
000 грн. – прибуток для розподiлу вiдсутнiй. Покриття збиткiв провести за рахунок прибуткiв
наступних перiодiв
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КБ Коксохiммаш» у повному складi.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 10.
Голосували: «ЗА» - 22605552 (двадцять два мiльйона шiстсот п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят два)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах , якi розподiлилися наступним чином:
1. БРУЄНКА О.В.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
2. ЛАПЧЕНКА Б.В.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
3. КУЦУ Л.В.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ДЕВЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Бруєнка Олексiя Володимировича , Лапченка Богдана
Володимировича, Куцу Людмилу Вiталiївну.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї та
встановити розмiр винагороди членам Ревiзiйної комiсiї .
Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї голову правлiння ПАТ «КБ Коксохiммаш» Корнiєнко О.С.
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 11.



Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах , якi розподiлилися наступним чином:
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохiммаш» у повному складi у
зв’язку iз закiнченням строку повноважень
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:
Голосували: «ЗА» - 45 211 104 (сорок п’ять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч сто чотири) голоси вiд
голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на
загальних зборах «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосiв
вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на
загальних зборах , якi розподiлилися наступним чином:
1. ПЕТРИК С.А.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
2. КУЩЕВИЙ Ю.О.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
3. КРIШТОФОРОВ Д.О.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй,що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
4. СИНИЦЬКА Г.В
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
5. КУЗНЄЦОВ О.М.
Голосували:«ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
6. ПIНЧУК П.А.
Голосували:«ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.«УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ
Голосували:«ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0



вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ
Голосували:«ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» -
0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергiя Анатолiйовича , Кущевого Юрiя Олександровича,
Крiштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину
Володимирiвну, Пiнчука Павла Сергiйовича.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та
встановити розмiр винагороди Головi Наглядової ради – 3000 грн., членам Наглядової ради, в тому
числi незалежному члену Наглядововї ради – 1000 грн..
Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради голову правлiння ПАТ «КБ Коксохiммаш» Корнiєнко Оксану Сергiйвну
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 13.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  :
Вирiшили:
Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї.
Доручити головi загальних зборiв акцiонерiв Корнiєнко Оксанi Сергiївнi пiдписати Статут
Товариства, головi правлiння Корнiєнко Оксанi Сергiївнi пiдписати заяву про державну реєстрацiю
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань та скрiпити свiй пiдпис печаткою
Товариства.
Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Корнiєнко Оксану Сергiївну надати необхiдн i
документи для проведення державної реєстрацiї внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу , якi
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань, а у разi необхiдностi, дати доручення уповноваженiй особi на здiйснення цих та/або
iнших дiй щодо реєстрацiї цих змiн.
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:
Голосування проводилося бюлетенем № 14.
Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сiм мiльйонiв п’ятсот тридцять п’ять тисяч сто вiсiмдесят чотири)
голоси вiд голосуючих акцiй, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. «Утримався» - 0
(нуль) голосiв вiд голосуючих акцiй, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на загальних зборах.
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Вирiшили:
Внести та затвердити змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, про Наглядову раду, про
Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю, шляхом викладення їх у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону
України «Про акцiонернi товариства».

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Експерт-Капiтал"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 36174922

Місцезнаходження 87534 Україна Донецька Марiупольський м. Марiуполь
Кронштадтська, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 286608

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013

Міжміський код та телефон +3806293371332

Факс +3806293371332

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис ПрАТ "Експерт-Капiтал" надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПАТ
"КБ Коксохiммаш". Товариство не планує вiдмовитися вiд послуг
ПрАТ "Експерт-Капiтал" у майбутньому. У зв'язку з провденням
дематерiалiзацiї випуску акцiй укладен Договiр про вiдкриття
рахункiв власникам iменних цiнних паперiв випуску, що
дематерiалiзується № Е-002/10 вiд 16.06.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Київський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦДЦП

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Правила затвердженi Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку № 2092

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон +380442796540

Факс +380442796540

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi,
а саме депозитарної дiяльностi цепозитарiю цiнних паперiв

Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах,
обслуговування операцiй щодо розмiенн цiнних паперiв
бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй щодо
випущених цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Курсор-Аудит" у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23146781

Місцезнаходження 61057 Україна Харківська Харкiвський м. Харкiв вул. Воробйова, буд.
15/19, к. 1



Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0671

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001

Міжміський код та телефон +380577146250

Факс +380577146250

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть

Опис Проведення аудиторської перевiрки повного пакету фiнансової
звiтностi за 2017 рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фiнансова звiтнiсть вiдбражає достовiрно, в усiх аспектах фiнансовий
стан ПАТ "КБ Коксохiммаш", його фiнансовi результати та рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився вiдновiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС""

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30115243

Місцезнаходження 03062 Київська Київський мiсто Київ проспект Перемоги буд. 62

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 500444

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.1999

Міжміський код та телефон 0445360020

Факс 0445360020

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис Здiйснення обов'язкового особистого страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi та обов'язкового страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi власника транспортного засобу



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19.05.2010 23/5/1/10

Донецьке
теруправлiння

Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000068670
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.25 7776180 1944045 100

Опис

Свiдоцтво № 29/05/1/06 вiд 06.10.2006 р. сказовано у зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля
цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалися, намiрiв щодо
реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалося. Додаткової емiсiї акцiй не було. У 2017 роцi не було угод з купiвлi-продажу акцiй поза
фондовою бiржею.



XI. Опис бізнесу

Державне Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування (далi КБ) засновано на
пiдставi Постанови ДКО № 9790 вiд 05.08.1945 року та Наказу НКЧМ № 390 вiд 27.10.1945 року.
КБ перебувало в безпосередньому вiданнi Головного управлiння машинобудiвних пiдприємств
Мiнiстерства чорної металургiї, основними завданнями КБ було проектування нового i
модернiзацiя дiючого обладнання коксохiмiчних заводiв; розробка рацiональних технологiчних
процесiв виготовлення коксохiмiчного устаткування.
У 1966 роцi КБ пiдпорядковане Державному Всесоюзному iнституту з проектування пiдприємств
коксохiмiчної промисловостi (Гiпрококс) Головного управлiння з проектування пiдприємств
чорної металургiї Мiнiстерства чорної металургiї СРСР. КБ було визнано головною органiзацiєю з
дослiдження i конструювання машин i устаткування для коксового виробництва i засобiв
механiзацiї для всiх дiлянок коксохiмiчного виробництва.
Згiдно рiшення Ради пiдприємства КБ вiд 25.09.1991 року видiлено зi складу iнституту Гiпрококс в
самостiйну конструкторську органiзацiю, i перейменовано в "Конструкторське бюро
коксохiмiчного машинобудування"
У 1996 роцi Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування було перереєстровано у
вiдкрите акцiонерне товариство «Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування»
(рiшення Донецького регiонального вiддiлення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року №
2641, розпорядження голови мiської ради народних депутатiв № 843-р вiд 05.06.1996 р.).
Статутний фонд Товариства складав 37684 млн. карб., подiлений на 1507360 простих iменних
акцiй. 17.10.1996 р. внесено змiни до статутного фонду Товариства, який склав 432010 гривень,
роздiлений на 1728040 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (внесено до
загального реєстру випуску цiнних паперiв, свiдоцтво № 45/1/96 вiд 29.10.1996 р.)
У 2006 роцi змiнено статутний фонд Товариства, який становить 1944045 гривень, подiлений на
7776180 простих iменних акцiй, випущенi у документарнiй формi (свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй № 29/05/1/06 вiд 06.10.2006 року ).
У 2010 роцi акцiї переведенi у бездокументарну форму iснування (свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй № 23/05/1/10 вiд 19.05.2010 року).
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" є
новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства (перейменування вiдбулося вiдповiдно
до Закону України «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення Загальних зборiв вiд
22.04.2011 року).
Вiдповiдно до галузевої належностi Товариство вiдноситься до Мiнiстерства промислової
полiтики України. Починаючи з 2003 року Товариство визнано головним з питань науково-
технiчного забезпечення за напрямком машини та устаткування для коксохiмiчного виробництва.
Основнi напрямки господарської дiяльностi: 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та
геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 29.91 - Виробництво машин i
устатковання для металургiї; 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля.

У звiтному роцi вiдбулися наступнi змiни у органiзацiйнiй структурi Товариства:
1. 01. сiчня 2017 року введено в дiю новий штатний розклад з пiдвищенням посадових окладiв;
2. 06 сiчня 2017 року введено до складу управлiння посаду водiя автотранспортних засобiв;
3. 10 березня 2017 року департамент документообiгу та контролю розформований. Натомiсть
створено два самостiйних вiддiли: технiчний архiв та вiддiл iнфраструктури, електронних систем
та безпеки;
4. 12.05.2017 року введено до складу вiддiлу iнфраструктури, електронних систем та безпеки
посаду працiвника з благоустрою;
5. 04.09.2017 року виключено зi складу вiддiлу iнфраструктури, електронних систем та безпеки
посаду адмiнiстратора баз даних 2 категорiї, робiтника з благоустрою, натомiсть включено посаду
спецiалiста з iнформацiйних технологiй;
6. 09.11.2017 року виключено зi складу управлiння посаду бухгалтера 2 категорiї; зi складу



технiчного архiву посаду архiварiуса; зi складу сектору 1 конструкторського департаменту посаду
iнженера-конструктора 3 кат. ; натомiсть включено до складу технiчного архiву посаду технiка з
пiдготовки технiчної документацiї.

Середньоблiкова штатна чисельнiсть на кiнець 2017 року - 40; середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв - 6. Фонд оплати працi всього - 3032,9 тис. грн. Фонд оплати працi порiвняно з 2016
року збiльшився на 484,2 тис. грн.

ПАТ "КБ Коксохiммаш" до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.

З iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш"
не проводить.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтнього перiоду не надходили.

Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за такими групами: земля,
будiвлi, споруди, машини та обладнання (крiм офiсного), офiсне обладнання, транспортнi засоби,
iншi основнi засоби, придбання i будiвництво ОЗ, зокрема незавершене будiвництво та обладнання
до установки. Пiсля визнання до всiх груп основних засобiв застосовується оцiнка моделi
"собiвартостi". Товариство прийняло рiшення оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату
переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю i використовувати таку справедливу вартiсть як
доцiльну собiвартiсть на цю дату. Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно на
прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного термiну корисного використання. Лiквiдацiйна
вартiсть об'єктiв основних засобiв визнається рiвною нулю, за винятком об'єктiв, якi плануються
до продажу до закiнчення термiну їх економiчної експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть, строки
корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядається на кiнець кожного
фiнансового року. За основними засобами, собiвартiсть яких нижче встановленого Товариством
порога суттєвостi, в момент введення таких основних засобiв в експлуатацiю їх вартiсть повнiстю
списується на вiдповiднi расходи.Для основних засобiв визнається вартiсний критерiй суттєвостi
на рiвнi 6000 грн.
Пiсля визнання до iнвестицiйної нерухомостi застосовується оцiнка за моделлю "собiвартостi".
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується щомiсяця на прямолiнiйнiй основi протягом
очiкуваного термiну корисного використання. Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi встановлюється в мiсцях окремо для кожного конкретного об'єкту,
виходячи з фактичного стану i умов експлуатацiї таких об'єктiв. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi визнається рiвною нулю. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного
використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового
року.
Для цiлей бухгалтерського облiку нематерiальнi активи класифiкуються за такими групами:
витрати на розробку; патенти, торговi марки та iншi права; комп'ютерне програмне забезпечення;
iншi нематерiальнi активи. Пiсля визнання до нематерiальних активiв застосовується оцiнка за
моделлю "переоцiнки". Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням
будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд
знецiнення. З метою переоцiнки справедлива вартiсть повинна вимiрюватися з посиланням на
активний ринок. Переоцiнка повинна проводитися з такою регулярнiстю, щоб на кiнець звiтного
перiоду балансова вартiсть активу не вiдрiзнялася iстотно вiд його справедливої вартостi,
щоквартально. Амортизацiя нематерiальних активiв, якi мають певний термiн корисної



експлуатацiї, нараховується щомiсячно на прямолiнiйнiй основi протягом такого термiну.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не пiдлягають амортизацiї
та в обов'язковому порядку щорiчно тестуються на знецiнення. Термiн корисної експлуатацiї
об'єктiв нематерiальних активiв встановлюється в мiсцях окремо для кожного конкретного об'єкта,
виходячи з iснуючих економiчних i юридичних чинникiв, але не бiльше 120 мiсяцiв вiд дати
передачi об'єкта в експлуатацiю. При цьому при встановленнi термiну корисної експлуатацiї
кращою є найменша з передбачуваних оцiнок.
Для цiлей бухгалтерського облiку запаси класифiкуються за такими однорiдними групами:
Сировина i матерiали, зокрема: сировина i основнi матерiали, паливо, тара i тарнi матерiали,
запаснi частини, будiвельнi матерiали, матерiали, переданi в переробку, iншi матерiали;
Незавершене виробництво; Комплектуючi i напiвфабрикати; Готова продукцiя; Товари для
перепродажу, зокрема: товари на складi, товари в роздрiбнiй торгiвлi (за вирахуванням нацiнки);
Iншi запаси. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв в їх теперiшнє мiсцезнаходження та приведення їх у
поточний стан. У витрати на переробку запасiв включаються витрати, прямо пов'язанi з
одиницями виробництва (об'єктами калькулювання), в тому числi розподiленi на систематичнiй
основi постiйнi i змiннi виробничi накладнi витрати, що виникають при переробцi матерiалiв у
готову продукцiю. Перелiк змiнних i постiйних виробничих накладних витрат i методика їх
розподiлу встановлюється КБ в Положеннi про калькулювання собiвартостi продукцiї, робiт,
послуг. Нерозподiленi виробничi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому
вони понесенi.

Основною продукцiєю ПАТ "КБ Коксохiммаш" є: - iнжинiрiнговi послуги, а саме розроблення
конструкторської документацiї та креслень на всi основнi технологiчнi машини i устаткування
коксових батарей. Документацiя розробляється з урахуванням iндивiдуальних вимог замовникiв
(коксохiмiчних пiдприємств i виробництв). Бюджетного фiнансування КБ не має. У 2017 роцi
загальний обсяг виконаних емiтентом робiт, у сферi надання iнжинiрiнгових послуг, у
натуральному и грошовому вимiрi склав 5366,0 тис.грн. Вiд загального обсягу виконаних робiт
експорт складає - 100% - ( Республiка Iндiя, КНР( Гонконг). Роботи (послуги), що виконуються
(надаються) ПАТ "КБ Коксохiммаш" користуються постiйним (стабiльним) попитом на
глобальному ринку iнжинiрингових робiт (послуг). Виробництво продукцiї ПАТ "КБ
Коксохiммаш" не залежить вiд сезонних змiн.
*Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: Ринки збуту емiтентом робiт (послуг) знаходяться
у межах територiї України та за її межами.
* Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi
та розширення виробництва та ринкiв збуту: Нестабiльне становище виробництва у коксохiмiчнiй
галузi, вiдсутнiсть збалансованих програм модернiзацiї та розвитку коксохiмiчної галузi України,
вiдсутнiсть достовiрної iнформацiї про довгостроковi програми будiвництва i модернiзацiї
коксохiмiчних пiдприємств за межами України не дозволяють здiйснити повноцiнне
довгострокове планування дiяльностi КБ за обсягами та строками розробки конструкторської
документацiї, джерелам та обсягам фiнансування, та здiйснити у повному обсязi технiчне
переоснащення у всiх сферах виробничої дiяльностi, особливо у сферi розробки конструкторської
документацiї. До областi ризикiв можна вiднести наступнi фактори: -активiзацiя дiяльностi
конкурентiв; -змiни структури попиту на iнжинiринговi послуги; -змiни цiн на iнжинiринговi
послуги; -змiни курсу обмiну iноземних валют; -змiни валютного та податкового законодавства
України. Передбачуваними дiями iз зниження ризикiв з боку КБ є: -зростання
конкурентоспроможностi КБ шляхом зменшення собiвартостi проектної документацiї та зростання
виробництва працi (широке втiлення комп'ютерних технологiй i систем управлiння проектами); -
покращення маркетингу з пошуку замовникiв; -участь в трендерах на постачання машин i
обладнання для коксохiмiчних виробництв спiльно з машинобудiвними пiдприємствами на основi
довгострокових угод про спiльну дiяльнiсть; -робота з замовниками з своєчасного коректування
договiрних цiн i графiкiв платежiв; -створення резервiв на покриття непередбачених втрат.



*Про канали збуту та методи продажу, якi використовує емiтент: Виробництво продукцiї в ПАТ
"КБ Коксохiммаш" має одиничний характер. Всi роботи виконуються за господарськими
договорами (контрактами) iз конкретними споживачами, основними з яких є коксохiмiчнi та
машинобудiвнi виробництва.
*Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Виробництво продукцiї в ПАТ "КБ
Коксохiммаш" не залежить вiд сировини.
*Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть
емiтент: Конструкторськi та проектнi роботи - галузь виробництва, в якiй КБ здiйснює свою
дiяльнiсть. Головною вiдмiннiстю цiєї галузi виробництва є перехiд на виробництво з замовлень та
облiк специфiчних потреб i вимог замовникiв в стислi термiни. Стан розвитку цiєї галузi
виробництва характеризується: -комплексним використанням комп'ютерних технологiй i
сучасного обладнання в усiх сферах дiяльностi (проектування, ведення архiву технiчної
документацiї, копiювання i розмноження документацiї, пiдтримка та вiдстеження iнформацiї про
вирiб на протязi усього життєвого циклу, управлiння документообiгом i бiзнес-процесами,
контроль виконавчої i трудової дисциплiни i т.д.); -втiленням автоматичних систем керування
виробництвом в усiх його аспектах.
* Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку:КБ постiйно
здiйснює технiчне переобладнання конструкторських робочих мiсць з метою використання
комп'ютерних технологiй в процесi розробки конструкторської документацiї. Станом на
31.12.2017 року комп'ютеризовано 100% конструкторських робочих мiсць * Iнформацiя про
конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Основними конкурентами
ПАТ "КБ Коксохiммаш" в Українi є: -Приватна науково-виробнича фiрма "Днiпротехсервiс", м.
Днiпро; -ТОВ "Укрпроммаш", м. Слов'янськ; -Слов'янський механiчний завод, м. Слов'янськ.
Основною продукцiєю КБ є конструкторська документацiя та iнженерно-технiчнi послуги
(авторський нагляд у процесi виготовлення, монтажу, наладки, випробувань i пуску устаткування
в експлуатацiю). ПАТ "КБ Коксохiммаш" постiйно приймає участь в тендерах на поставку машин
та обладнання для коксохiмiчних виробництв України, Iндiї та iнших країн як розробник
конструкторської документацiї.
*Перспективи та плани розвитку: 1.Продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними пiдприємствами
Iндiї. 2.Продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи.
*Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10%
в загальному об'ємi постачання: Сировина i матерiали, що використовуються ПАТ "КБ
Коксохiммаш" у виробництвi продукцiї складають не бiльше 2% вiд загальних витрат КБ. Потреби
КБ в сировинi i матерiалах повнiстю задовольняються за рахунок регiонального ринку.

Динамiка активiв за останнi п'ять рокiв 2013 2014 2015 2016 2017
Незавершене будiвництво: - - - - -
Нематерiальнi активи: 945 826 1533 207 196
Основнi засоби: 1993 1876 2066 1232 1170
Вiдстроченi податковi активи: 0 0 22 0 0
Усього Необоротнi активи: 2938 2702 3621 1439 1447
Запаси: 73 61 109 8 282
Незавершене виробництво: 7922 7932 4388 - 274
Дебiторська заборгованiсть:
за товари, роботи, послуги 170 170 0 723 220
за виданими авансами 0 102 35 73 103
за розрахунками з бюджетом 0 26 28 131 148
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 87 0 108 0 17
грошовi кошти та їх еквiв 77 69 1176 23 460
Iншi оборотнi активи 0 0 280 23 23
Усього Оборотнi активи 8329 8365 6785 981 1261
Вибуття активiв протягом останнiх пяти рокiв:



У 2017 основних засобiв: будинки i споруди – 3,3 тис. грн.; комп'ютерної технiкi – 151,1
У 2016 основних засобiв: iнструменти та iнвентар на загальну суму: (первiсна вартiсть 1,0тис.грн.)
У 2015 було продано силовий трансформатор з природним масляним охолодженням для
зовнiшньої i внутрiшньої установки (ТМ 250/6) (первiсна вартiсть 12,0 тис.грн.)
У 2014р. сталося вибуття активiв: - Викрадено автомобiлi на сумму 213,0тис.грн. - Списано
комп'ютерної технiкi на суму 88,0тис.грн. - Списано iнвентар на суму 12,0тис.грн.
У 2013р.: будiвлi i споруди - 9,0тис.грн.- списано асфальтове покриття iнструменти i прилади -
19,6тис.грн.- списанi креслярськi комбайни, вимiрювальнi прилади iншi ОЗ - 39,4тис.грн.- списанi
iншi ОЗ
Основнi придбання протягом останнiх п"яти рокiв:
2013рiк: - Система автономного забезпечення теплом виробничо-лаборатоного комплексу
362тис.грн.; - Комп"ютери, кондицiонери - 113тис.грн.; - Репрографiчний комплекс - 16тис.грн.
2014рiк: - Придбання оргтехнiки - 6тис.грн.
2015 рiк: - Придбання оргтехнiкi - 12 тис.грн - Придбано лiчильник газу - 9 тис.грн - Повернуто
викрадений у 2014 роцi автомобiль Honda Accord - 151 тис.грн.
2016 рiк: Придбано машини та обладнання - оргтехнiка - 125,8 тис.грн., iнструменти, прилади,
iнвентар - 9,0 тис.грн.
2017 рiк: - оргтехнiка – 15 тис. грн..; система пожежної сигналiзацiї – 19,2 тис. грн.; кавовий
апарат – 25,6 тис. грн.; запаснi частини для автомобiля – 3,6 тис. грн.; свiтлодiодний покажчик –
6,06 тис. грн.; сушарка для рук – 0,7 тис.грн.; мiкрохвильова пiч – 1,4 тис. грн..

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не укладалися

КБ використовує власнi основнi засоби, орендованих немає. Основнi засоби, якi утримуються на
балансi КБ знаходяться за адресою: 84122 Донецька область, м.Слов'янськ, бульвар Пушкiна,10.
КБ володiє наступними основними засобами:
-будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: виробничо-лабораторний корпус, гараж, матерiальний
склад, мiнi АТЗ, огорожа виробничого корпусу, сарай;
- машини та обладнання: компьютери, монiтори, принтери, сервер АМI, системнi блоки, стенд
автоматизированих систем, репрографiчний комплекс, станцiя скануваннята iншi;
- транспортнi засоби: автомобiль Honda Accord;
- iнструменти та iнвентар: лiчильники тепла та газу, води, кондiцiонери, меблi та iнше;
- нематерiальнi активи: технiчна документацiя, програмне забезпечення.
*Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання. Виробничi потужностi КБ
складаються з виробничо-лабораторного корпуса, матерiального складу, гаража, сараю, меблiв,
оргтехнiки, приладiв та iнвентарю. Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим
призначенням. У КБ дотримуються належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Спосiб
утримання активiв: активи утримуються за власнi кошти КБ. Основнi засоби утримуються в
робочому станi, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти; - iншi необротнi матерiальнi
активи - утримуються у належному станi. Будь-якi значнi правочини КБ щодо основних засобiв не
вiдбувалися. Обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами КБ не
має. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства:
Екологiчних чинникiв, що можуть означитися на використаннi активiв пiдприємства фахiвцями
КБ не виявлено.
*Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв
КБ у найближчий час немає.

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - недосконалiсть та нестабiльнiсть чинного



законодавства.

У ПАТ "КБ Коксохiммаш" за наслiдками планової перевiрки Слов'янським вiддiленням
управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України в Донецькiй областi
виявлено порушення ч. 3 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування" i за наслiдками якої пiдлягало вiдшкодуванню до Фонду 4100,00 грн. неправомiрно
витраченої суми страхових коштiв та 2050,00 грн. штрафнi санкцiї.

Джерелом фiнансування виробничої дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" у 2017 роцi були
контракти на розробку технiчної документацiї з iноземними замовниками. Бюджетного
фiнансування КБ не має. Фiнансування дiяльностi з використовуванням кредитiв банкiв КБ не
здiйснює у зв'язку з високим рiвнем кредитних ставок i фiнансовою нестiйкiстю органiзацiї.
Фахiвцями була проведена оцiнка лiквiдностi КБ (лiквiднiсть означає здатнiсть перетворити
активи в грошi без втрат їх ринкової вартостi). Коефiцiєнти, якi використовуються при аналiзi
лiквiдностi, дозволяють оцiнити ефективнiсть використання активiв:
За оцiнками фахiвцiв КБ:
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як
спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до
поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину боргiв
пiдприємства може бути погашено негайно. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 0,25.
2013р. = 77,0/10809,0 = 0,0071.
2014р. = 74,0/9982,0 = 0,0074
2015р. = 1837,0/10090,0= 0,18
2016р. =23/2025=0,0114
2017р. =460/2073=0,22 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у 2017 роцi значно збiльшився та
вiдповiдає нормативному значенню, що свiдчить про збалансовану систему управлiння
фiнансовими ресурсами КБ .
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi:
К 2013р.= 8329,0/10809,0=0,77
К 2014р.= 8365,0/9982,0=0,83
К 2015. = 6785,0/10090,0= 0,67
К 2016 р. = 981/2025=0,4845
К 2017 р. = 1261/2073=0,6 Характеризує не достатнiсть оборотних коштiв для погашення поточних
зобов'язань .
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкост i(або незалежностi):
К 2013р.= 458,0/11267,0=0,041
К 2014р.= 1085,0/11067,0= 0,098
К 2015р. =316,0/10406,0=0,03
К 2016 р. = 395/2420=0,1633
К 2017р. = 635/2708=0,23
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про питому вагу власного капiталу пiдприємства у
загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiстьКБ. Нормативне значення знаходиться в межах
0,25- 0,5. Значення нижче говорить про недостатню фiнансову стiйкiсть в довгостроковiй
перспективi.
4. Коефiцiєнт структури капiталу:
К 2013р. = 10809,0/458,0 = 23,60
К 2014р.= 9982,0/1085,0 = 9,2
К 2015р.= 10090,0/316,0= 31,9
К 2016р. = 2025/395=5,1266
К 2017р.= 1892/635=2,9 Коефiцiєнт у 2017 роцi порiвняно з попереднiми роками приблизився до
рекомендованого нормативного значення.



Станом на 31.12.2017 року укладено, але ще не виконано контракт на iнжинiринговi послуги на
загальну суму 515,00 тис. EURO.

Заходи, спрямованi на успiшну роботу КБ у 2018 роцi: 1. продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними
пiдприємствами Iндiї; 2. продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи; 3. постiйний
аналiз фiнансового стану КБ з позицiї i короткострокової та довгострокової персектив; 4. аналiз та
приведення у дiю отриманих резулатiв ефективностi використання ресурсiв, що знаходяться в
розпорядженнi КБ.
Забезпечення постiйної готовностi КБ до проведення проектно-конструкторських робiт iз
створення машин i устаткування для коксохмiчних виробництв , засобiв механiзацiї i
автоматизацiї з технiчними характеристиками, що задовольняють вимогам замовникiв i
вiдповiдним обов'язковим (нормативним) вимогам. Заявлена полiтика складається з наступних
основних принципiв:
- Забезпечення високої якостi розробок вiдповiдно до вимог замовникiв, при одночасному
активному впливi на формування цих вимог з урахуванням накопиченого досвiду i знання
перспектив розвитку, технологiї;
- Систематична робота по накопиченню досвiду експлуатацiї створеного устаткування в цiлях
вироблення пропозицiй потенцiйним замовникам по його модернiзацiї в умовах виробництва, що
змiнюються.

Протягом 2017 року ПАТ "КБ Коксохiммаш" було оформлено 3 патенти на кориснi моделi.
Загальна сума витрат на розробку становить10,7 тис. грн.

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв КБ станом на початок року, стороною в яких виступає КБ, вiдсутнi. Iнформацiєю щодо
участi посадових осiб у судових справах у КБ вiдсутня.

Все вище зазначене



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)Найменування

основних засобів на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення: 1232.0 1170.0 0 0 1232.0 1170.0

будівлі та
споруди 1043.0 981.0 0 0 1043.0 981.0

машини та
обладнання 177.0 164.0 0 0 177.0 164.0

транспортні
засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 12.0 25.0 0 0 12.0 25.0

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

земельні ділянки 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0

Усього 1232.0 1170.0 0 0 1232.0 1170.0

Опис Бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства та їх вiдображення у фiнансовiй звiтност i
здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Для цiлей бухгалтерського облiку основнi
засоби класифiкуються за такими групами: земля, будинки та споруди, машини та обладнання
(крiм офiсного), офiсне устаткування, транспортнi засоби, iншi основнi засоби, придбання та
будiвництво ОЗ, зокрема: • незавершене будiвництво • устаткування щодо встановлення.
Пiсля визнання до всiх груп основних засобiв застосовується оцiнка за моделлю  «собiвартостi».
Товариство, скориставшись дозволами параграфа Г5 додатки Г до МСФЗ 1, прийняло рiшення
оцiнити об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю  i
використовувати таку справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть на цю дату. Амортизацiя
основних засобiв нараховується щомiсячно на прямолiнiйнiй основ i протягом очiкуваного термiну
корисного використання. Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв основних засобiв
встановлюється в мiсцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з фактичного стану i
умов експлуатацiї таких об'єктiв. Встановлення очiкуваного термiну корисного використання
об'єктiв основних засобiв здiйснюється вiдповiдною комiсiєю i затверджується наказом голови
правлiння. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визнається рiвною нулю , за винятком
об'єктiв, якi плануються до продажу до закiнчення термiну їх економiчної експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив таких змiн враховується як змiна
облiкової оцiнки згiдно з МСБО 8. За основними засобами, собiвартiсть яких нижче встановленого
Товариством порога суттєвостi, в момент введення таких основних засобiв в експлуатацiю їх
вартiсть повнiстю списується на вiдповiднi витрати.
Невиробничих основних засобiв у Товариствi немає.



Осовнi засоби на початок звiтного перiоду складали:
первiсна вартiсть - 4899 тис. грн, знос - 3667 тис. грн., залишкова вартiсть - 1232 тис. грн.;, а саме:
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 3173 тис. грн, знос -2130 тис. грн., залишкова вартiсть -
1043 тис. грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 1108 тис. грн, знос - 931 тис. грн., залишкова вартiсть
- 177 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 321 тис. грн, знос - 309,0 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 12 тис. грн.;
Протягом року надiйшло основних засобiв на загальну суму:
- машин та обладнання - 34 тис. грн., - iншi основнi засоби - 19 тис. грн., МНМА - 38 тис. грн.
На кiнець звiтного року основнi засоби складають:
первiсна вартiсть - 4835 тис. грн., знос - 3665 тис. грн., залишкова вартiсть - 1170 тис. грн., в тому
числi:
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 3169 тис. грн, знос - 2188 тис. грн., залишкова вартiсть -
981 тис. грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 991 тис. грн, знос - 827 тис. грн., залишкова вартiсть -
164 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 321 тис. грн, знос - 315 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 6 тис. грн.;
- МНМА: первiсна вартiсть - 184 тис. грн., знос - 184 тис. грн. залишкова вартiсть - 0.
Ступiнь зносу основних засобiв: - будинки та споруди - 69%; машини та обладнання - 83,45%, -
iнструменти, прилади, iнвентар - 98,1 %.
Спосiб утримання активiв - активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдтримуються у
робочому станi за необхiдностi проводиться поточнi ремонти будiвель, споруд, профiлактива
основних засобiв. Товариство не має на балансi основних засобiв, оформлених у заставу та таких,
щодо яких iснує обмеження прав власностi. Основнi засоби використовуються для власної
господарської дiяльностi. Орендованих основних засобiв немає. Джерелом придбання основних
засобiв є обiговi кошти. У планах Товариства є пiдтримання основних засобiв у робочому станi,
придбання за власний рахунок сучасної обчислювальної технiки, конструкторських мiсць
електронного проектування, розмножувальної технiки та iнше. Основнi засоби розташованi за
адресою: Україна, Донецька область, мiсто Слов'янськ, б-р Пушкiна, буд. 10

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

635 395

Статутний капітал
(тис. грн.) 1944 1944

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1944 1944

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 року. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов’язання - Забезпечення
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 635,00 тис. грн.) менше скоригованого статутного
капiталу (1944,00 тис. грн.). Згiдно статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу, та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статут у встановленому порядку. Треба взяти до уваги. що мiнiмальний статутний
капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 4 653 тис. грн. Це свiдчить про те, що згiдно
статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї. Товариство планує вжити
заходи для полiпшення свого фiнансового стану. Плануємо укладання прибуткових договорiв.



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.

грн.)

Відсоток за
користування коштами

(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 64 X X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов’язання та забезпечення X 2009 X X

Усього зобов’язань та забезпечень X 2073 X X

Опис: Непогашена частина боргу податковi зобов'язання - 64 тис. грн
Iншi зобов'язання - 2009 тис. грн, в тому числi:
- оплата працi - 94 тис. грн;
- товари, роботи, послуги - 1 тис. грн. (зберiгання акцiй);
- одержанi аванси - 1676 тис. грн.;
- резерв вiдбусток - 180 тис. грн.;
- резерв сумнiвних боргiв - 58 тис. грн.



XIV. 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

14.04.2017 14.04.2017 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

16.01.2017 17.01.2017 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця)

Аудиторська фiрма "Курсор-Аудит" у
формi товариста з обмеженою

вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків -
фізичної особи) 23146781

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61057 м. Харкiв, вул. Воробйова буд.
15/19 к. 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0671 11.05.1995

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості ,
виданого Аудиторською палатою України

351/4
27.10.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту 30/2017
15.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту 15.12.2017-15.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 15.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000

Текст аудиторського висновку (звіту)

Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування», що складається з балансу станом на 31 грудня 2017 року, звiту при фiнансовi результати, звiту
про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування» на 31 грудня 2017
року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, встановленими Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСУБ), а також виконали iншi обов’язки
з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отримання нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки.



Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї,
що публiкується Публiчним акцiонерним товариством  «Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування» до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за  2017 рiк.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо цiєї iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при
цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
завданнями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо
на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства  «Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки .
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок  i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи бухгалтерського облiку та, на основi отримання аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує
суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi б поставили пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi
розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо управлiнському персоналу товариства iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту
та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту, а також твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляємо про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Директор АФ «Курсор-Аудит» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю О.В.Буркун
Сертифiкат аудитора серiї А № 003127 вiд 27.02.1997 р., чинний до 27.02.2021 р.
61057 м. Харкiв, вул.. Воробйова, 15/19, кв. 1
15 березня 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



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 2017 1 0

2 2016 1 0

3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): реєстрацiйна комiсiя Ні

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): iншим способом не проводилося Ні

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 зменьшення 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): Позачерговi збори не скликалися Ні

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6

членів наглядової ради - акціонерів 2

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів 1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила
самооцiнку



-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 11

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) У складi наглядової ради не
створено комiтетiв

Інші (запишіть) -

Нi
-

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть)

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): - X



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання  (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

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

Інше (запишіть) Останнiй раз нового члена
Наглядової ради обрано 14 квiтня

2017 року

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить
до

компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому 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 X

Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

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 відсотків та
більше статутного капіталу

Так Так Так Так Так

Інформація про склад органів
управління товариства Так Так Так Так Так



Статут та внутрішні
документи Ні Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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) -

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

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi

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

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X



Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила
перевiрку з власної iнiцiативи

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): не визначилися

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) Не визначились



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоратвного управлiння не прийнятий

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоратвного управлiння не прийнятий
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

Кодекс корпоратвного управлiння не прийнятий



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування"

за ЄДРПОУ 00190302

Територія за КОАТУУ 1414100000

Організаційно-
правова форма
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 71.12

Середня кількість
працівників 48

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса бульвар Пушкiна, буд. 10, м. Слов'янськ,
Донецька обл., 84122

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 207 196 1152

первісна вартість 1001 1757 1789 1716

накопичена амортизація 1002 1550 1593 564

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 81 0

Основні засоби: 1010 1232 1170 1732

первісна вартість 1011 4899 4835 3173

знос 1012 3667 3665 1441

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 1439 1447 2884

II. Оборотні активи

Запаси 1100 8 282 13376

Виробничі запаси 1101 8 8 88

Незавершене виробництво 1102 0 274 13288

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги 1125 723 220 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 73 103 0

з бюджетом 1135 131 148 164

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 17 90

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 23 460 1000

Готівка 1166 1 0 1

Рахунки в банках 1167 22 460 999

Витрати майбутніх періодів 1170 0 8 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0



резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 23 23 0

Усього за розділом II 1195 981 1261 14630

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 2420 2708 17514

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1944 1944 1944

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 279 279 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1828 -1588 128

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 395 635 2072

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 67 1 109

за розрахунками з бюджетом 1620 24 64 26

за у тому числі з податку на прибуток 1621 17 57 0

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 50

за розрахунками з оплати праці 1630 82 94 153

за одержаними авансами 1635 1137 1676 15104

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 180

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 715 58 0

Усього за розділом IІІ 1695 2025 2073 15442

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 2420 2708 17514

Примітки

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi" за №996-XIV вiд 16.07.1999р.(зi змiнами) та
вiдповiдних Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку та iнших нормативних документiв. що регулюють
бухгалтерський облiк в Українi.

Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi
України - гривнi.

Метою складання "Звiту про фiнансовий стан (Балансу)" є
надання повної, правдивої, достовiрної iнформацiї про

фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2017
року.

Основнi засоби на 31.12.2017 складали: первiсна вартiсть -
4835,0тис.грн.. знос - 3665,0тис.грн., залишкова вартiсть -

1170,0тис.грн., а саме:



- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 3169,0тис.грн.,
знос - 2188,0тис.грн., залишкова вартiсть 981,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 991,0тис.грн.,
знос - 827,0тис.грн., залишкова вартiсть - 164,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 151,0тис.грн.,
знос - 151,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис.грн.;

- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть -
321,0тис.грн., знос - 315,0тис.грн., залишкова вартiсть -

6,0тис.грн.
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 19,0тис.грн., знос

- 0,0тис.грн., залишкова вартiсть - 19,0тис.грн.
Протягом року поступило основних засобiв на загальну

суму 91,0тис.грн., а саме:
- машини та обладнання - 34,0 тис.грн.
- iншi основнi засоби - - 19,0 тис.грн.

- МНМА - 38 тис. грн., нараховано амортизацiї за рiк 38
тис. грн.

Протягом звiтного року вибуло основних засобiв на
загальну суму: первiсна вартiсть - 155,0тис.грн., знос -

152,0тис.грн.,
Нематерiальнi активи складають станом на

31.12.2017року: первiсна вартiсть - 1789,0тис.грн.,
накопичена амортизацiя - 1593,0тис.грн., залишкова
вартiсть -196,0тис.грн. (техдокументацiя, програмне

забезпечення).
Виробничi засоби станом на 31.12.2017року складають

8,0тис.грн., а саме:
- сировина и матерiали – 3,0 тис. грн.;

- паливо - 1,0тис.грн.;
- малоцiннi-швидкозношувальнi предмети - 4,0тис.грн..

Незавершене виробництво станом на 31.12.2017рiк
становить 274,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017року за
послуги становить 220,0тис.грн

Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом

на 31.12.2017р. становить - 103,0тис. грн. - авансовi внески
за електроенергiю, газ, аудиторськi послуги.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
склала 148,0тис.грн. - розрахунки по податку с доходiв

фiзичних осiб та податок на додаткову вартiсть.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17,0тис.грн

Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2017року поточна кредиторська

заборгованiсть за:
- товари, роботи, послуги складає 1,0тис.грн;

- з бюджетом - 64,0тис.грн. – податок на прибуток, оренда
землi;

- з оплати працi - 94,0тис.грн.
- резерв вiдпусток - 180,0 тис.грн.

- з одержаних авансiв – 1676,0тис.грн.:
- Bhilai Engineering Corporation Ltd – 1544,0тис.грн.

- GROUP TRADER LTD -132,0тис.грн



Валюта балансу станом на 31.12.2017р. становить
2708,0тис.грн

Керівник Корнiєнко Оксана Сергiївна

Провідний бухгалтер Колосова Тетяна Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування"

за ЄДРПОУ 00190302

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 5366 15876

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 ( 3221 ) ( 7987 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 2145 7889

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 91 401

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 1561 ) ( 2981 )

Витрати на збут 2150 ( 42 ) ( 8 )

Інші операційні витрати 2180 ( 317 ) ( 5201 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 316 100

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 2

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 316 95

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -57 -17

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 259 78

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 259 78

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 101 177

Витрати на оплату праці 2505 3222 2766

Відрахування на соціальні заходи 2510 693 608

Амортизація 2515 194 1546



Інші операційні витрати 2520 1310 8190

Разом 2550 5520 13287

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 7776180 7776180

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 7776180 7776180

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.03331 0.01003

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0.03331 0.01003

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Звiт про сукупнi доходи (Звiт про фiнансовий результат)
було пiдготовлено з урахуванням вимог МСБО №1

"Подання фiнансової звiтностi". Метою складання Звiту
про сукупнi доходи є подання користувачам повної,
правдивої i неупередженої iнформацiї про доходи,

витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за
звiтний 2017рiк.

Товарообмiннi (бартернi)операцiї у звiтному перiодi не
проводились.

Пiдприємство застосовує принцип нарахування при
формуваннi доходiв та витрат, якi були понесенi для

отримання даних доходiв.
Облiкова полiтика використовується в облiку доходу, який

виникає в результатi таких операцiй i подiй:
а) продаж товарiв;
б) надання послуг;

Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi
задоволення всiх наведених далi умов:

а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди,
пов'язанi з власнiстю на товар;

б) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi

вигоди, пов'язанi з операцiєю;
д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з

операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг має визнаватися в перiодi

надання послуг виходячи з загальної вартостi договору.
Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути
достовiрно визачений, виручка визнається тiльки в сумi

понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Витрати на пiдприємствi визнаються при виконаннi

наступних умов:
- cума витрат може бути достовiрно оцiнена;

- в майбутньому виникає зменшення економiчних вигод,
що пов'язанi зi зменшенням активу або збiльшення

зобов'язання.
Витрати на пiдприємствi класифiкуються по призначенню,

а саме:
- собiвартiсть реалiзацiї;



- адмiнiстративнi витрати;
- iншi операцiйнi витрати;

Витрати визнаються пiдприємством в тому звiтному
перiодi, в якому визнаються доходи для отримання яких
вони були понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв та

витрат), або тодi , коли становиться очевидним, що данi
витрати не приведуть к отриманню будь яких доходiв,

незалежно вiд часу фактичної оплати грошових коштiв або
iншої форми оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх

використання зменшились або повнiстю спожитi. Витрати
якi неможливо пов'язати з доходом визначеного перiоду,
вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в

якому вони були понесенi.
Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у

порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього року та
виправлення помилок.

Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк у
порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього року не

вiдбувалися. Виправлення коректностi вiднесення штрафiв
з ПДВ минулих рокiв з додатками до довiдки у липнi

2017р. Дт442 Кт6412 сумма 24156,31грн, та Дт6412 Кт 442
сумма 4800,00грн.

Чистий дохiд вiд дохiд вiд дiяльностi у сферi iнжинiрингу-
5366,0тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 3221,0тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи - 91,0тис.грн.:

- доходи вiд операцiйних курсових рiзниць - 56,0тис.грн.,
Адмiнiстративнi витрати- 1561,0тис.грн.

Витрати на збут – 42,0тис.грн
Iншi операцiйнi витрати - 317,0тис.грн.

- податок на додану вартiсть - 53,4тис.грн.,
- оренда землi – 54,0 тис.грн;
- послуги газу - 70,0тис.грн

- iншi витрати операцiйної дiяльностi – 139,6 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат (прибуток) - 259,0тис.грн.

Керівник Корнiєнко Оксана Сергiївна

Провідний  бухгалтер Колосова Тетяна Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування"

за ЄДРПОУ 00190302

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6462 3583

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 1

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 21 362

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1945 ) ( 1360 )

Праці 3105 ( 2527 ) ( 2766 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 697 ) ( 608 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 736 ) ( 1028 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 17 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( 0 ) ( 382 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( 719 ) ( 646 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 1 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 117 ) ( 257 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 461 -2074

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 2

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 2

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 )



дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 461 -2072

Залишок коштів на початок року 3405 23 1837

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -24 258

Залишок коштів на кінець року 3415 460 23

Примітки

Грошовi кошти.
Станом на 31.12.2017р. горошовi кошти складають:
- поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi -

460,0тис. грн.;

Керівник Корнiєнко Оксана Сергiївна

Провідний бухгалтер Колосова Тетяна Володимирiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування"

за ЄДРПОУ 00190302

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

За звітний період За аналогічний період
попереднього рокуСтаття Код

рядка
надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування 3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 X X

збільшення (зменшення)
забезпечень 3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць 3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі 3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій 3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів 3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення (збільшення)
оборотних активів 3550

Збільшення (зменшення) запасів 3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів 3552



Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів 3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів 3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань 3560

Грошові кошти від операційної
діяльності 3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів 3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань 3567

Сплачений податок на прибуток 3580 X X

Сплачені відсотки 3585 X X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності 3195

II. Рух коштів 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

Надходження від деривативів 3225 X X

Надходження від погашення
позик 3230 X X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 X X

Інші надходження 3250 X X



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X X ( )

необоротних активів 3260 X X

Виплати за деривативами 3270 X X

Витрачання на надання позик 3275 X X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві 3310 X X

Інші надходження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Витрачання на сплату відсотків 3360 X X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві 3370 X X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності 3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період 3400

Залишок коштів на початок року 3405 X X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро
коксохiмiчного машинобудування" за ЄДРПОУ 00190302

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 1944 279 0 0 -1828 0 0 395

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 -19 0 0 -19

Скоригований
залишок на
початок року

4095 1944 279 0 0 -1847 0 0 376

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 259 0 0 259

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0



прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



частки в
дочірньому
підприємстві

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 259 0 0 259

Залишок на
кінець року 4300 1944 279 0 0 -1588 0 0 635

Примітки

Власний капiтал.
Статутний капiтал.

Станом на 31.12.2017р. зареєстрований акцiонерний капiтал складає: - Номiнальна
вартiсть акцiй - 0,25 грн./шт. - Кiлькiсть простих акцiй - 7776180 шт. Розмiр

статутного капiталу – 1944044,62грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).

Непокритий збиток на початок року в балансi пiдприємства складов 1828,0тис.грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017р. пiдприємство

отримало чистий прибуток у розмiрi 259,0тис.грн.. та виправлення помилок за
попереднi роки у розмiрi -19,0тис.грн

Непокритий збиток на кiнець звiтного року складає 1588,0тис.грн..

Керівник Корнiєнко Оксана Сергiївна

Провідний бухгалтер Колосова Тетяна Володимирiвна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХIМIЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ" ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився 31
грудня 2017року.
1. Загальна iнформацiя.
Повне найменування та скорочена назва: Публiчне акцiонерне товариство «Конструкторське бюро
коксохiмiчного машинобудування», ПАТ «КБ Коксохiммаш»
Дата державної реєстрацiї: 05.06.1996 р.
Дата перейменування: 04.05.2011 р.
Юридична та фактична адреса: 84112 Донецька область, мiсто Слов’янськ, бульвар Пушкiна, буд.
10
Органiзацiйна-правова форма: Акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї: Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернет, на якiй доступна iнформацiя про Товариство: www.kbkxm-kbk.com
Адреса електроної пошти: kxm@kb-koks.donbass.com
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства: Дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу, а саме розроблення та проектуання машин та обладнання для коксохiмiчного
виробництва
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство: На бiзнес Товариства оказує
вплив економiка та фiнансовi ринки України, яким притаманнi деякi властивостi ринка, що
розвивається, включаючи високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза
суттєво вплинула на економiку України. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi
залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних мiр, що приймаються урядом в
податковiй, юридичнiй, законодавчiй i полiтичнiй сферах.
2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi.
Ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi забезпечується у
Товариствi бухгалтерською службою.
Права та обов’язки всiх посадових осiб бухгалтерської служби визначаються Законом України вiд
16.07.1999. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",
квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв бухгалтерського облiку, затвердженими
Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України, внутрiшнiми наказами.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв фiнансової
звiтностi (далi МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi МСБО) та
Iнтерпретацiї, виданi Комiтетом по мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку по первiснiй
вартостi, з поправками на первiсне визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi та
на переоцiнку фiнансових iнструментiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi на рахунку
прибуткiв i збиткiв. Товариство веде свої облiковi записи та готує свою фiнансову звiтнiсть в
українських гривнях (грн) вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових даних i, в мiру
необхiдностi, була скоригована для приведення її у вiдповiднiсть iз МСФЗ.
Товариство здiйснює вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй, оцiнку
активiв, статей власного капiталу та зобов’язань Товариства згiдно МСФЗ починаючи з 01.01.2012
р. iз застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами), при цьому Товариство самостiйно визначає склад
субрахункiв Плану рахункiв для отримання аналiтичної та синтетичної iнформацiї з метою
складання фiнансової звiтностi за МСФО, як це передбачено Наказом МФУ № 1591 вiд 09.12.2011
р.
Вiдповiдно до ст. 4 Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V «Про бухгалтерський облiк та



фiнансову звiтнiсть в Українi» бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ґрунтуються на
принципi вiдповiдностi доходiв i витрат. Для визначення фiнансового результату звiтнього перiоду
було порiвняно доходи звiтнього перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих
доходiв. При цьому доходи та витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати коштiв. Тобто,
формування витрат при визначеннi фiнансового результату до оподаткування за звiтний 2017 рiк
здiйснювалось виходячи з нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. Суттевi положення Облiкової полiтики.
=Облiкова полiтика Товариства розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХII (зi змiнами та доповненнями),
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСФЗ), Податкового кодексу України i Статуту
Товариства з метою дотриманняТовариством єдиної методики вiдображення операцiй та
забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi. В
своїй облiковiй полiтицi Товариство керується принципами автономностi, обачностi,
достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, послiдовностi,
нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi та
єдиного грошового вимiрника.
Рада з МСФЗ опублiкувала деякi новi стандарти та iнтерпретацiї, обов’язковi для облiкових
перiодiв, починаючи с 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, або для подальших перiодiв, бiльшiсть
з яких не мають iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть компанiї. Перелiк стандартiв, якi
матимуть вплив на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан чи результат дiяльностi, коли вони
набудуть чинностi у майбутньому наша Товариство планує використовувати.
МСФЗ ( IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»: класифiкацiя та оцiнка вiдображає перший етап роботи
Ради з МСФЗ над змiнами до МСФЗ (IAS) 39 та використовується при оцiнцi фiнансових активiв
вiдповiдно до МСФЗ 39. Цей стандарт набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня
2018 року. Застосування вимог першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 не буде мати значного впливу на
квалiфiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства та потенцiйно не завдасть впливу на
квалiфiкацiю та оцiнку фiнансових зобов’язань. МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного
регулювання» набув чинностi з 1 сiчня 2016 року. Керiвництво не прийняло рiшення про
застосування цього стандарту, оскiльки наше Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ 15 «Виручка з клiєнтами» встановлює принципи визнання та моменту визнання доходу вiд
реалiзацiї (товарiв, послуг, робiт), Вiн замiнює чиннi iнструкцiї з питань визнання доходу вiд
реалiзацiї, якi зараз мiстяться у МСБО 18 «Визнання доходу», МСБО «Будiвельнi контракти»,
КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта», КТМФЗ 18 «Отримання активiв вiд клiєнтiв», ПКТ 31
«Виручка: бартернi операцiї, якi включають рекламнi послуги», Стандарт набуває чинностi для
перiодiв, якi починаються пiсля 01 сiчня 2017 року. Змiни в МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства», МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття
iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» вмiщають наступну
iнтерпретацiю: якщо материнська Товариство оцiнює вкладення в дочiрнi пiдприємства за
справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд консолiдацiї. Товариство не
оцiнювало вплив наведених змiн, тому що не має дочiрнiх пiдприємств.
=Основнi засоби.
Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi ( оцiнюється за умовно-первiсною вартiстю).
Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю
придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним



методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi
основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх
економiчних вигод, притаманних цьому активу. Термiни корисного використання груп основних
засобiв в роках представленi таким чином: Будiвлi та споруди вiд 20 до 100 Машини та
обладнання вiд 2 до 50 Транспортнi засоби вiд 5 до 25 Iнструменти та iнвентар вiд 1 до 35.
Лiквiдацiйна вартiсть активу є очiкуваною сумою, яку Товариство могла б отримати зараз вiд
продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, що вiк активу i його
технiчний стан вже вiдповiдає очiкуваному у кiнцi термiну його корисного використання.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Прибутки та
збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень
вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних
засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з
будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного
будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних
активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх
функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
=Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання,
оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу за
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за
прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних
активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно
вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигiд, притаманних цьому активу.
Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є
обмеженими, складають: Строки корисного використання в роках, Програмне забезпечення та
iншi вiд 2 до 10. У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до
найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
=Запаси.
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою
вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за
методом iдентифiкованої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва
включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi
прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi
нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових
коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної
дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
=Товариство визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi. Позики та
дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз встановленими виплатами або
виплатами, якi можуть бути визначеними, якi не котируються на активному ринку. Позики та
дебiторська заборгованiсть, виникають коли Товариство надає грошовi кошти, товари або послуги
безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу
вiдразу же або протягом короткого промiжку часу. Позики та дебiторська заборгованiсть
включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих, строк погашення яких бiльший за 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до категорiї необоротних активiв.
=Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на
здiйснення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при



виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi
ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких
використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi. При первiсному визнаннi позики та
дебiторська заборгованiсть визнаються за їх собiвартiстю.
=Позики та дебiторська заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка
створюється Товариством шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi,
крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом
короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Позики та дебiторська
заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i
векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими
термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу. Первiсна оцiнка фiнансових
iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Тоавариства включають iнвестицiї наявнi для
продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Товариство має ряд iнших фiнансових
iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у
своїй дiяльностi.
=Послiдуюча оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть та фiнансовi зобов'язання
Товариства оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної
процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення для фiнансових активiв, з
вiдображенням результатiв у Звiтi про фiнансовi результати. Премiї та дисконти, у тому числi й
первiснi витрати на здiйснення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного
iнструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки iнструмента.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань строком менш одного року вважається
їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива
вартiсть фiнансових зобов'язань бiльш одного року розраховується шляхом дисконтування
майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для подiбних
фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку є доступною для Товариства. Грошовi потоки вiд
короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань не дисконтуються. На кожну дату звiтностi
Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв. Фiнансовi активи
є знецiненими тодi i тiльки тодi, коли є об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи
кiлькох подiй, якi вiдбулись пiсля первiсного визнання активу, та якi здiйснили пiдлягаючий
надiйнiй оцiнцi вплив на очiкуваннi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу.
= Припинення визнання фiнансових активiв.
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: - термiн дiї договiрних прав на грошовi
потоки вiд фiнансового активу припиняється, - використано право вимоги грошових коштiв, якi
обумовленi договором, - Товариство вiдмовилось вiд таких прав.
=Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно
визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється по амортизованiй вартостi з
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення.
Резерв пiд знецiнення позик та дебiторської заборгованостi створюється в випадках, коли iснує
об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi
вiдповiдно з первiсними умовами. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй
дiяльностi знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його
банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу i приведеної вартостi майбутнiх грошових
потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку
визнається у прибутках та збитках у складi iнших витрат. Коли дебiторська заборгованiсть
становиться неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат iнших витрат.
=Грошовi кошти.



Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках i короткостроковi
депозит из первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв з дати їх розмiщення. Для цiлей звiту
про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти та їх
еквiваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв.
Грошовi кошти, що вiдображаються за статею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди
доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних обмежень щодо
їх використання для погашення боргових зобов'язань.
=Позиковi кошти.
Позиковi кошти первiсно та у подальшому визнаються за номiнальною вартiстю Позиковi кошти
вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Товариства є безумовне
право вiдкласти розрахунок по зобов'язанню щонайменше на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
=Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка.
=Передплати одержанi.
Передплати одержанi визнаються по первiсно одержаним сумам.
=Резерви по зобов'язанням i платежам.
Резерви по зобов'язанням i платежам - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках,
коли у Товариства є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй,
i коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх суму
можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Резерви оцiнюються по теперiшнiй вартостi
витрат, якi , як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання iз використанням
вiдсоткової ставки (до оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у
часi та ризики, якi притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву iз часом визнається як
вiдсотковий дохiд.
=Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму
поточного та вiдстроченого податку.
=Поточний податок.
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи
або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для
цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають
оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного
податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених
законодавством, що набрало або практично набрало чинностi на звiтну дату.
=Вiдстрочений податок.
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового
облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi
зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за
умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього
для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок
первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу),
якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть
вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i
зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатнього для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства),
встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинностi на звiтну дату, якi



iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка
вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства
(станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi
згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i
зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим
податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i
зобов'язань.
=Пенсiйнi зобов'язання.
Товариство здiйснює внески до Державного пенсiйного фонду України виходячи з заробiтної
плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Заробiтна
плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично
понесенi.
=Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди,
отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги,
наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару
покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану
вартiсть ("ПДВ").
=Реалiзацiя товарiв.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: -
Товариство передала покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; -
Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом
володiння, i не контролює проданi товари; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; - Iснує
висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i - Понесенi або
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
=Надання послуг.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства i понесенi,
або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
=Акцiонерний капiтал.
До акцiонерного капiталу вiдносяться простi акцiї. Витрати, якi безпосередньо пов'язанi з емiсiєю
нових акцiй, облiковуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв.
Вартiсть викуплених власних акцiй облiковується як зменшення власного капiталу. Власнi
викупленi акцiї не впливають на загальну кiлькiсть випущених акцiй, але зменшують число акцiй,
якi знаходяться у обiгу.
=Умовнi зобов'язання та активи.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня
ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.

Продовження тексту приміток

4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення.
У фiнансовому звiтi Товариства застосовуються оцiнки та принципи формування статей активiв та
пасивiв вiдповiдно до МСФЗ.
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок i припущень, якi
впливають на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi оцiнки заснованi на iнформацiї,
наявнiй на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися
вiд зазначених оцiнок. Основнi оцiнки та припущення щодо розвитку ситуацiї в майбутньому, а
також iншi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть мiстити значний ризик
необхiдностi iстотних коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного
фiнансового року, включають:



Резерв сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується керiвництвом з
використанням найкращої наявної iнформацiї про платоспроможнiсть дебiторiв на звiтну дату.
Але фактичне вiдшкодування дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятися вiд оцiнок
керiвництва.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2017 роцi Товариство дотримувалося принципiв
складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової
звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
- методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а
не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того
перiоду, до якого вони вiдносяться);
- безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що
Товариство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому).
- зрозумiлостi;
- доречностi (суттєвостi);
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- достовiрностi та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i
повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто подання iнформацiї, вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення операцiй в залежностi вiд економiчної сутностi, а не лише вiд юридичної форми;
- згортання статей доходiв i витрат за подiбними (однаковим) операцiями, прибуток (збиток) вiд
яких є суттєвим.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" за №996-XIV вiд 16.07.1999р.(зi змiнами) та вiдповiдних Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. що регулюють
бухгалтерський облiк в Українi.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi.
Метою складання "Звiту про фiнансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовiрної
iнформацiї про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року.
Нематерiальнi активи.
Згiдно до МСБО №38 "Нематерiальнi активи" та Наказу про облiкову полiтику Товариства об'єкти
нематерiальних активiв оцiнюються за собiвартiстю. Термiни корисного використання
нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по придбанню або використанням
нематерiального активу, судженням спецiалiстiв або мiнiмального термiну, що встановлений
законодавством. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за методом рiвномiрного
нарахування зносу протягом передбачувального термiну їх корисного використання,
встановленого правовстановлюючим документом.
Основнi засоби.
Облiк основних засобiв у Товариствi здiйснюється на пiдставi МСБО №16 "Основнi засоби".
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по собiвартостi за вирахуванням накопиченої
амортизацiї.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу
протягом передбачуваного термiну їх корисного використання i вiдображається у складi витрат.
Амортизацiя нараховується з дати введення об'єктiв до експлуатацiї, а для об'єктiв основних
засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта i його
готовнiсть до експлуатацiї. По земельних дiлянках амортизацiя не нараховується.
Для встановлення термiну корисного використання, яка визначається в момент введення в
експлуатацiю об'єкта ОЗ у Товариствi створено постiйно дiючу комiсiю. Комiсiя визначає термiни
корисного використання об'єктiв ОЗ в залежностi вiд технiчних умов, але не нижче мiнiмально
допустимих термiнiв, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.



Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01 листопада 2017р.
Запаси.
Для вiдображення в облiку запасiв Товариством застосовуються принципи та методи передбаченi
Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку № 2 "Запаси" та здiйснюється згiдно з
прийнятою у Товариствi облiковою полiтикою.
Запаси у Товариствi класифiкуються наступним чином:
- основна сировина, матерiали та паливно - енергетичнi запаси;
- незавершене виробництво;
- запаснi частини;
Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому та:
-наявна вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому;
-їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (iз) склад(у) запасiв є передача
ризикiв i вигод, що пов'язанi з володiнням запасiв.
До собiвартостi запасiв включаються витрати:
суми сплаченi постачальникам, за вирахуванням непрямих податкiв;
суми мита при ввезенi;
суми непрямих податкiв що пов'язанi з придбанням запасiв, що не повертаються Товариству;
транспортнi, заготiвельнi витрати, витрати на заготiвлю запасiв, сплата тарифiв за вантажно-
розвантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту до мiсця їх
використання, враховуючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;
iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх до стану, що
придатнi до використання в запланованих цiлях.
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО вiдповiдної одиницi запасiв. Протягом звiтного
року зазначений метод вибуття запасiв не змiнювався.
Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилась товариством станом на 01 листопада
2017р.
Дебiторська заборгованiсть.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть облiковується як фiнансовий актив на пiдставi МСБО №39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вирогиднiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигiд може бути достовiрно визначена її сума.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, що
дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв Товариством розраховується один раз на рiк на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. У разi, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для
списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, рiзниця списується на витрати звiтного перiоду.
Списання дебiторської заборгованостi проводиться в на пiдстав наступних документiв:
- рiшення суду;
- даних iнвентаризацiї та наказу керiвника Товариства про списання заборгованостi;
- iнших документiв (наприклад: вiдмова в позовi у зв'язку з неплатоспроможнiстю боржника).
Звiт про сукупнi доходи (Звiт про фiнансовий результат) було пiдготовлено з урахуванням вимог
МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi". Метою складання Звiту про сукупнi доходи є подання
користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i
збитки вiд дiяльностi Товариства за звiтний 2017рiк.
Товарообмiннi (бартернi)операцiї у звiтному перiодi не проводились.
Товариство застосовує принцип нарахування при формуваннi доходiв та витрат, якi були понесенi
для отримання даних доходiв.
Облiкова полiтика використовується в облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i
подiй:
а) продаж товарiв;
б) надання послуг;
Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:



а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
б) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг має визнаватися в перiодi надання послуг виходячи з загальної вартостi
договору. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно визачений, виручка
визнається тiльки в сумi понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Витрати у Товариствi визнаються при виконаннi наступних умов:
- cума витрат може бути достовiрно оцiнена;
- в майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, що пов'язанi зi зменшенням активу або
збiльшення зобов'язання.
Витрати у Товариствi класифiкуються по призначенню, а саме:
- собiвартiсть реалiзацiї;
- адмiнiстративнi витрати;
- iншi операцiйнi витрати;
Витрати визнаються Товариством в тому звiтному перiодi, в якому визнаються доходи для
отримання яких вони були понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв та витрат), або тодi , коли
становиться очевидним, що данi витрати не приведуть к отриманню будь яких доходiв, незалежно
вiд часу фактичної оплати грошових коштiв або iншої форми оплати, коли економiчнi вигоди вiд
їх використання зменшились або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо пов'язати з доходом
визначеного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були
понесенi.
6. Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю
попереднього року та виправлення помилок.
Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю
попереднього року не вiдбувалися. Виправлення коректностi вiднесення штрафiв з ПДВ минулих
рокiв з додатками до довiдки у липнi 2017р. Дт442 Кт6412 сумма 24156,31грн, та Дт6412 Кт 442
сумма 4800,00грн.
7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi в звiтностi.
Протягом 2017року:
Чистий дохiд вiд дiяльностi у сферi iнжинiрингу- 5366,0тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 3221,0тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи - 91,0тис.грн.:
- доходи вiд операцiйних курсових рiзниць - 56,0тис.грн.,
Адмiнiстративнi витрати- 1561,0тис.грн.
Витрати на збут – 42,0тис.грн
Iншi операцiйнi витрати - 317,0тис.грн.
- податок на додану вартiсть - 53,4тис.грн.,
- оренда землi – 54,0 тис.грн;
- послуги газу - 70,0тис.грн
- iншi витрати операцiйної дiяльностi – 139,6 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат (прибуток) - 259,0тис.грн.
Основнi засоби на 31.12.2017 складали: первiсна вартiсть - 4835,0тис.грн.. знос - 3665,0тис.грн.,
залишкова вартiсть - 1170,0тис.грн., а саме:
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 3169,0тис.грн., знос - 2188,0тис.грн., залишкова вартiсть
981,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 991,0тис.грн., знос - 827,0тис.грн., залишкова вартiсть
- 164,0тис.грн.;
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 151,0тис.грн., знос - 151,0тис.грн., залишкова вартiсть -
0,0тис.грн.;
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 321,0тис.грн., знос - 315,0тис.грн., залишкова
вартiсть - 6,0тис.грн.
- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 19,0тис.грн., знос - 0,0тис.грн., залишкова вартiсть -



19,0тис.грн.
Протягом року поступило основних засобiв на загальну суму 91,0тис.грн., а саме:
- машини та обладнання - 34,0 тис.грн.
- iншi основнi засоби - - 19,0 тис.грн.
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв на загальну суму: первiсна вартiсть -
155,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.,
Нематерiальнi активи складають станом на 31.12.2017року: первiсна вартiсть - 1789,0тис.грн.,
накопичена амортизацiя - 1593,0тис.грн., залишкова вартiсть -196,0тис.грн. (техдокументацiя,
програмне забезпечення).
Виробничi засоби станом на 31.12.2017року складають 8,0тис.грн., а саме:
- сировина и матерiали – 3,0 тис. грн.;
- паливо - 1,0тис.грн.;
- малоцiннi-швидкозношувальнi предмети - 4,0тис.грн..
Незавершене виробництво станом на 31.12.2017рiк становить 274,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017року за послуги становить 220,0тис.грн
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2017р. становить - 103,0тис.
грн. - авансовi внески за електроенергiю, газ, аудиторськi послуги.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 148,0тис.грн. - розрахунки по
податку с доходiв фiзичних осiб та податок на додаткову вартiсть.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17,0тис.грн
Грошовi кошти.
Станом на 31.12.2017р. горошовi кошти складають:
- поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi - 460,0тис. грн.;
Власний капiтал.
Статутний капiтал.
Станом на 31.12.2017р. зареєстрований акцiонерний капiтал складає: - Номiнальна вартiсть акцiй -
0,25 грн./шт. - Кiлькiсть простих акцiй - 7776180 шт. Розмiр статутного капiталу – 1944044,62грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Непокритий збиток на початок року в балансi Товариства складав 1828,0тис.грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017р. Товариство отримало чистий
прибуток у розмiрi 259,0тис.грн.. та виправлення помилок за попереднi роки у розмiрi -19,0тис.грн
Непокритий збиток на кiнець звiтного року складає 1588,0тис.грн..
Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2017року поточна кредиторська заборгованiсть за:
- товари, роботи, послуги складає 1,0тис.грн;
- з бюджетом - 64,0тис.грн. – податок на прибуток, оренда землi;
- з оплати працi - 94,0тис.грн.
- резерв вiдпусток - 180,0 тис.грн.
- з одержаних авансiв – 1676,0тис.грн.:
- Bhilai Engineering Corporation Ltd – 1544,0тис.грн.
- GROUP TRADER LTD -132,0тис.грн
Валюта балансу станом на 31.12.2017р. становить 2708,0тис.грн
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8. Розкриття iншої iнформацiї.
-Цiлi, полiтика та процеси в областi управлiння капiталом.
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування"
атестовано як наукова органiзацiя i визначено головною органiзацiєю з питань науково-технiчного
забезпечення за напрямком: "Розробка машин i устаткування для коксохiмiчного виробництва".
Свiдоцтво №2010-3 вiд 16 листопада 2010 року.
Основнi напрямки господарчої дiяльностi:
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу;



- проведення дослiдно-конструкторських, конструкторських i дослiдницьких робiт у галузi
коксохiмiчного машинобудування;
- надання технiчної допомоги коксохiмiчним пiдприємствам по засвоєнню та впровадженню нових
машин i обладнання;
- надання iнжинiрингових i консультативних послуг пiдприємствам та органiзацiям;
- здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- здiйснення комерцiйної, посередницької та iнших видiв дiяльностi.
-Персонал та оплата працi.
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за рiк – 40 осiб
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод 3152,0тис.грн за видами виплат-
- Оклад 2506,6тис.грн
- Оплата договору пiдряду 119,1тис.грн
- Доплати 108,9тис.грн
- Оплата наднормовi години 15,3тис.грн
- Оплата замiщення 7,4тис.грн
- Оплата вихiднi днi 11,7тис.грн
- Оплата нiчнi часи 29,8тис.грн
- Оплата вiдпусток 247,8тис.грн
- Лiкарнянi 5днiв 16,8тис.грн
- Лiкарнянi с/с 19,8тис.грн
- Iндексацiя 29,7тис.грн
- Премiя 39,1тис.грн
Пенсiйни плани – ставка 22%.
-Ризики.
Керiвництво ПАТ «КБ Коксохiммаш» визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i
вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись у наслiдок
впливу суб’єктивних та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик та iншiй цiновий ризик. Управлiння
ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику,
кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть активiв та застосування iнструментарiю
щодо його пом’якшення. Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому
вони виникають або можуть виникнути: на рiвнi Виконавчого органу та Наглядової ради
Товариства. Процес управлiння ризиками iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i
комплексних характер. ПАТ «КБ Коксохiммаш» використовує та розробляє продукти, iнструменти
лише за умови, що пов’язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi.
Товариство керується принципом за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати
прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям. Виконавчий орган ПАТ «КБ Коксохiммаш»
здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками, ризиком лiквiдностi та iншими
ризиками i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї.
ПАТ «КБ Коксохiммаш» з метою забезпечення статутної дiяльностi, покриття можливих збиткiв,
створює резервний капiтал.
Керiвництво ПАТ «КБ Коксохiммаш» висловлює твердження про те, що Товариство буде
здiйснювати безперервну дiяльнiсть в осяжному майбутньому. Таке твердження пiдтверджується
достатньо високими фiнансовою та загальною лiквiднiстю, вiдсутнiстю кредитiв та позик,
прибутковiстю дiяльностi Товариства . Претензiї та судовi позови до Товариства вiдсутнi. Розмiр
чистих активiв задовольняє вимогам чинного законодавства.
Дата затвердження фiнансової звiтностi – це дата складання повного комплекту фiнансової
звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої пiдписами осiб, надiлених владними
повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони несуть вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «КБ Коксохiммаш» за 2017 рiк затверджена 16 лютого 2018 р.
Подiї пiсля дати балансу.
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Товариства не вiдбувалось



подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на його господарську дiяльнiсть, та на якi слiд було
коригувати суми у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi могли б поставити пiд сумнiв вiдповiднiсть
облiкової полiтики, що застосовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi, не вiдбувалися. Новi
кредити та позики не залучалися. Значнi угоди не укладалися.
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