Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05393079
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Южний, 51909, м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(0569)- 565-203 (0569)-565-229
6. Електронна поштова адреса
Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

Офiцiйне друковане видання НКЦПФР «Вiдомостi
НКЦПФР"» 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)

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)
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
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
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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
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
Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не
розкривається (не заповнюється), оскiльки Товариство cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р є
приватним акцiонерним товариством та розкриває рiчну iнформацiю емiтента вiдповiдно до
вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Роздiл 3. Товариство не
приймало участi в створеннi юридичних осiб. Роздiл 4. Посада корпоративного секретаря
вiдсутня. Роздiл 5. Товариство не проводило рейтингову оцiнку. Роздiл 6. Iнформацiя про
засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не
розкривається (не заповнюється), оскiльки Товариство cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р є
приватним акцiонерним товариством та розкриває рiчну iнформацiю емiтента вiдповiдно до

вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Роздiл 10. В звiтному
перiодi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не приймали рiшення про виплату дивiдендiв.
Роздiл 11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не
розкривається (не заповнюється), оскiльки Товариство cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р є
приватним акцiонерним товариством та розкриває рiчну iнформацiю емiтента вiдповiдно до
вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Роздiл 12. п. 2)
Товариство не випускало облiгацiї. Роздiл 12. п. 3) Товариство не випускало iншi цiннi папери.
Роздiл 12. п. 4) Товариство не випускало похiднi цiннi папери. Роздiл 12. п. 5) Протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп/продаж ранiше викуплених Товариством
власних акцiй. Роздiл 13. Опис бiзнесу не розкривається (не заповнюється), оскiльки
Товариство cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р є приватним акцiонерним товариством та
розкриває рiчну iнформацiю емiтента вiдповiдно до вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Роздiл 14 п. 6) рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв Товариством cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р не приймались.
Роздiл 15. Товариство не випускало борговi цiннi папери. Роздiл 18. Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї. Роздiл 19. п. 1,2,3,4,5 - iнформацiя вiдсутня в зв`язку з вiдсутнiстю
iпотечного покриття. Роздiл 20. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами немає. Роздiл 21. Товариство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
Роздiл 22. Iпотечнi активи вiдсутнi. Роздiли 23,24,25,26,27 - Iнформацiя вiдсутня, оскiльки
Товариство не випускало сертифiкати ФОН. Роздiл 29 Текст аудиторського висновку (звiту) не
розкривається (не заповнюється), оскiльки Товариство cтаном на звiтну дату 31.12.2017 р є
приватним акцiонерним товариством та розкриває рiчну iнформацiю емiтента вiдповiдно до
вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. Роздiл 30. Фiнансова
звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi.
Роздiл 31. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Товариством не складається
оскiльки Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв
Фiнансової Звiтностi. Роздiл 32 вiдсутнiй оскiльки Товариство не є поручителем
(страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Роздiл
33. Звiт про стан об`єкта нерухомостi не заповнювався, оскiльки емiсiй цiльових облiгацiй у
Товариства не було.
Довiдково:
1). 11.12.2017 емiтентом отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйну
довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного
капiтала емiтента, складену станом на 01.12.2017.
Згiдно отриманої iнформацiї, вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй:
- пакет власника акцiй ПАЛМРОЗ Б.В./ PALMROSE B.V., код 61011568, мiсцезнаходження
Хугурддрiф 15, 1101ВА Амстердам, Нiдерланди, який становив 94,956541% вiд загальної
кiлькостi акцiй зменшився i становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства" розмiщена в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР на веб-сайтi www.stockmarket.gov.ua - 13.12.2017.
Враховуючи викладене, ПАЛМРОЗ Б.В./ PALMROSE B.V. на звiтну дату не є акцiонером
Товариства.
2). Посада Головного бухгалтера у ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" не передбачена.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 237020
3. Дата проведення державної реєстрації
25.12.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
171917771
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства. Наглядова рада. Виконавчий орган.
Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ «ВТБ БАНК»
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26003010585386
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ Сiтiбанк
5) МФО банку
300584

6) поточний рахунок
26008200626109

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шабанов Андрiй Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2540110936
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "НВО "IНКОР", Генеральний директор ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017 на 1 (один) рiк з 19.12.2017 по 18.12.2018 включно
9) Опис
Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" вiдповiдно до пункту 11.5 дiючого Статуту
Товариства, прийнято рiшення про призначення (обрання) на посаду генерального директора
ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Шабанова Андрiя Леонiдовича, термiном на 1 (один) рiк з 19.12.2017
по 18.12.2018 включно (Протокол НР вiд 18.12.2017).
Шабанов Андрiй Леонiдович - генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (паспорт ВА
350717, виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi, 18.10.1996).
Винагорода за роботу на посадi Генерального директора виплачувалась згiдно штатного розкладу
та Контракту.
Часткою у статутному капiталi емiтента – не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи посадової особи 31 р.
Попереднi посади: Генеральний директор ТОВ "НВО "IНКОР", Генеральний директор ПРАТ
"ДОНЕЦЬККОКС.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Генеральний директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязанних з
управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що законодавством, статутом або
рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
ради Товариства.
Повноваження та обовязки визначенi Статутом та Положенням про Виконавчий орган

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" в т.ч.
–розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
–визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи
та контроль за їх виконанням;
–органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання
звiтностi;
–забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за
господарськими договорами, за сплатою вiдповiдних платежiв до бюджету та позабюджетних
фондiв, вимог чинного законодавства по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища, тощо;
–забезпечення збереження майна Товариства, основних засобiв виробництва, тощо i забезпечення
їх належного використання;
–керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення
виконання покладених на них завдань;
–одноособове прийняття рiшень про укладення договорiв, угод, iнших правочинiв (серiї
взаємозв'язаних правочинiв), пов'язаних зi звичайною господарською дiяльнiстю, зокрема
договорiв купiвлi-продажу, поставки, мiни, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв
(контрактiв), а також договорiв оренди, договорiв по залученню або наданню кредитiв, позик,
гарантiй, порук, включаючи майновi поруки, якщо сума (цiна) таких правочинiв (серiї
взаємозв'язаних правочинiв) не перевищує 5 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що
визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється правочин, окрiм
правочинiв по розпорядженню, включаючи передачу в заставу, спiльну дiяльнiсть, користування
або володiння на строк бiльше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), що
забезпечують ведення Товариством основної виробничої дiяльностi;
–iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
* 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
Кравченко Юрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО», фiнансовий директор з
коксохiмiчного бiзнесу ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», Директор фiнансовий ПрАТ "ЄВРАЗ
ЮЖКОКС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства

9) Опис
19.04.2017 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н
вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства у складi 2
(двох) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в т.ч. Кравченко Юрiя Вiкторовича – член Ревiзiйної
комiсiї.
Згiдно з п.12.2 дiючої редакцiї Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та п. 4.4 Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами
Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
18.05.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» прийнято рiшення про обрання
Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Кравченко Юрiя Вiкторовича (протокол
б/н вiд 18.05.2017) на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи посадової особи 19 р.
Попереднi посади: Фiнансовий директор ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО», фiнансовий
директор з коксохiмiчного бiзнесу ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», Директор фiнансовий ПрАТ "ЄВРАЗ
ЮЖКОКС".
Обiймає посаду на iнших пiдприємствах: станом на звiтну дату, посадова особа не надала
iнформацiю щодо того, якi посади обiймає на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi дiючим Статутом Товариства та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та
Наглядовiй радi Товариства;
4) пiдтримує постiйнi зв’язки iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
* 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
Сачко Наталiя Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу первинного облiку ТОВ «ТД «ЄВРАЗ РЕСУРС УКРАЇНА» , начальник вiддiлу
первинного облiку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», головний фахiвець з
оподаткування i цiноутворення вiддiлу планування i звiтностi комерцiйної дирекцiї ПрАТ «ЄВРАЗ
ДМЗ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
19.04.2017 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н
вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства у складi 2
(двох) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в т.ч.
Сачко Наталiю Сергiївну – член Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи посадової особи 21 р.
Попереднi посади: начальник вiддiлу первинного облiку ТОВ «ТД «ЄВРАЗ РЕСУРС УКРАЇНА» ,
начальник вiддiлу первинного облiку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», головний
фахiвець з оподаткування i цiноутворення вiддiлу планування i звiтностi комерцiйної дирекцiї
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
Обiймає посаду на iнших пiдприємствах: станом на звiтну дату, посадова особа не надала
iнформацiю щодо того, якi посади обiймає на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi дiючим Статутом Товариства та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
* 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
Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акцiонера PALMROSE B.V.)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» - начальник бюро економiки допомiжних цехiв,
маржинального аналiзу та калькулювання планово-економiчного вiддiлу фiнансової дирекцiї;
начальник вiддiлу бюджетного планування та аналiзу фiнансової дирекцiї; ПрАТ «ЕВРАЗ ДМЗ» -

директор фiнансовий.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2017 на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
19.04.2017 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н
вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Членiв Наглядової ради
Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та прийнято рiшення про обрання Наглядової ради ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник акцiонера - PALMROSE B.V.);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
Вiдповiдно до пункту 10.16 дiючого Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», Голова Наглядової ради
обирається на першому засiданнi Наглядової ради iз загального складу Наглядової ради, обраного
Загальними зборами, простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.
Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 24.04.2017 прийнято рiшення (Протокол
Наглядової ради вiд 24.04.2017) обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»
Рибалко Олександра Анатолiйовича (представник акцiонера PALMROSE B.V.) на строк до дати
проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" отримало повiдомлення акцiонера PALMROSE B.V. про
замiну члена Наглядової ради Товариства – представника акцiонера PALMROSE B.V. у зв’язку з
яким, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибалко Олександра
Анатолiйовича та призначено нового члена Наглядової ради Товариства Мар’янчука Олександра
Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - PALMROSE B.V. (без
обмеження повноважень).
Мар’янчук Олександр Олександрович призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ
"ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (представник акцiонера PALMROSE B.V.) на строк до дати проведення
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
15.05.2017 у зв’язку з припиненням 12.05.2017 повноважень Голови Наглядової ради Товариства
Рибалко Олександра Анатолiйовича (представник акцiонера PALMROSE B.V.) та призначенням
12.05.2017 нового члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера PALMROSE B.V.
Мар’янчука Олександра Олександровича, Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»
прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради вiд 15.05.2017) обрати Головою Наглядової ради
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Мар’янчука Олександра Олександровича (представник акцiонера
PALMROSE B.V.) на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акцiонера PALMROSE B.V.) - Голова
Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС".
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних данних.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Загальний стаж роботи посадової особи: 12 р.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа: ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» начальник бюро економiки допомiжних цехiв, маржинального аналiзу та калькулювання плановоекономiчного вiддiлу фiнансової дирекцiї; начальник вiддiлу бюджетного планування та аналiзу
фiнансової дирекцiї; ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» - директор фiнансовий.
Обiймає посаду на iнших пiдприємствах: ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», директор фiнансовий ( 49064, м.
Днiпро, вул. Маяковського, 3).
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням Про Наглядову
раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,

затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечує зберiгання книги протоколiв
Наглядової ради;
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до
складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами
та посадовими особами Товариства;
4) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
11.12.2017 емiтентом отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйну
довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного
капiтала емiтента, складену станом на 01.12.2017.
Згiдно отриманої iнформацiї, вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй:
- пакет власника акцiй ПАЛМРОЗ Б.В./ PALMROSE B.V., код 61011568, мiсцезнаходження
Хугурддрiф 15, 1101ВА Амстердам, Нiдерланди, який становив 94,956541% вiд загальної кiлькостi
акцiй зменшився i становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй акцiонерного товариства" розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
НКЦПФР на веб-сайтi www.stockmarket.gov.ua - 13.12.2017.
Враховуючи викладене, ПАЛМРОЗ Б.В./ PALMROSE B.V. на звiтну дату не є акцiонером
Товариства.
* 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
Гармаш Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юрисконсульт вiддiлу з юридичного супроводу ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського»
Дирекцiї з правових питань ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА»; Начальник вiддiлу з юридичного супроводу
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ iм. Петровського» Дирекцiї з правових питань ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА»;
Начальник вiддiлу з юридичного супроводу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» та ТОВ «ЄВРАЗТРАНС
Україна» Дирекцiї з правових питань ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017 на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
19.04.2017 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н
вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Членiв Наглядової ради
Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та прийнято рiшення про обрання Наглядової ради ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства в т.ч.
Гармаш Людмила Миколаївна (акцiонер Товариства), обрана членом Наглядової ради ПрАТ
"ЄВРАЗ ЮЖКОКС".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00000% (2 шт. простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа: провiдний юрисконсульт юридичного вiддiлу ПАТ
«ЄВРАЗ-ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО», начальник вiддiлу з юридичного супроводження ПАТ
«ЄВРАЗ-ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «ЄВРАЗ
УКРАЇНА».
Загальний стаж роботи посадової особи: 16 р.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обiймає посаду на iнших пiдприємствах: станом на звiтну дату, посадова особа не надала
iнформацiю щодо того, якi посади обiймає на iнших пiдприємствах.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням Про Наглядову
раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
* 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
Скотаренко Дмитро Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу митного декларування управлiння збуту комерцiйної дирекцiї. Начальником
митного декларування комерцiйної дирекцiї ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
19.04.2017 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н

вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Членiв Наглядової ради
Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та прийнято рiшення про обрання Наглядової ради ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства в т.ч.
Скотаренко Дмитро Олександрович (акцiонер Товариства).
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00000% (2 шт. простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа: начальник вiддiлу митного декларування управлiння
збуту комерцiйної дирекцiї ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО», начальник вiддiлу митного
декларування комерцiйної дирекцiї ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
Загальний стаж роботи посадової особи: 20 р.
Обiймає посаду на iнших пiдприємствах: станом на звiтну дату, посадова особа не надала
iнформацiю щодо того, якi посади обiймає на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням Про Наглядову
раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
* 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

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

Генеральний
директор

Шабанов Андрiй Леонiдович

2540110936

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Мар’янчук Олександр
Олександрович (представник
акцiонера PALMROSE B.V.)

-

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Скотаренко Дмитро
Олександрович

-

2

0.00000

2

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Кравченко Юрiй Вiкторович

-

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Сачко Наталiя Сергiївна

-

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Гармаш Людмила Миколаївна

-

2

0.00000

2

0

0

4

4

4

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

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)
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

ДАШУРIЯ
ЛIМIТЕД/DASHURIA
LIMITED

НЕ371433

1066, Кiпр, - Нiкосiя, Джулiя
Хаус Темiстоклi Дервi, 3

652988677

94.956541

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Вiдсутнi

0
652988677

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

652988677

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

94.956541

652988677

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
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2017
96.30351
З питання № 1 порядку денного
«Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що згiдно ст. 44, 45 Закону України «Про
акцiонернi товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС», затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛIЙКОКС» вiд
28.04.2016, органiзацiя голосування та пiдрахунок голосiв, а також надання роз’яснень щодо порядку
голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається
Загальними зборами.
На пiдставi вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:
1. Яцентюк Надiя Вячеславiвна – Член лiчильної комiсiї;
2. Кутова Ольга Олександрiвна – Член лiчильної комiсiї;
3. Ординська Iрина Олександрiвна - Член лiчильної комiсiї;
4. Погорєлова Таїсiя Василiвна - Член лiчильної комiсiї;
5. Ромащенко Костянтин Вiталiйович - Член лiчильної комiсiї.
ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства у наступному складi:
1. Яцентюк Надiя Вячеславiвна – Член лiчильної комiсiї;
2. Кутова Ольга Олександрiвна – Член лiчильної комiсiї;
3. Ординська Iрина Олександрiвна - Член лiчильної комiсiї;
4. Погорєлова Таїсiя Василiвна - Член лiчильної комiсiї;
5. Ромащенко Костянтин Вiталiйович - Член лiчильної комiсiї;
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 2 порядку денного
«Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства
(Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 03.03.2017) було обрано Головою Загальних зборiв Рибалко Олександра Анатолiйовича, секретарем Загальних зборiв – Корсун Свiтлану Олександрiвну, з
подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.
З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити Головою Загальних зборiв - Рибалко Олександра Анатолiйовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборiв – Корсун Свiтлану Олександрiвну.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити Головою Загальних зборiв - Рибалко Олександра Анатолiйовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборiв – Корсун Свiтлану Олександрiвну.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 3 порядку денного
«Про затвердження (схвалення) рiшення Наглядової ради Товариства про порядок та спосiб
засвiдчення бюлетенiв для голосування».
Слухали:
Вiдповiдно до ст. 43 Закону України «Про акцiонернi товариства», бюлетень для голосування та
бюлетень для кумулятивного голосування засвiдчуються в порядку та спосiб, встановленi статутом
акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Дiюча редакцiя Статуту Товариства не мiстить положень щодо порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування.
В зв’язку з чим, рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд
03.03.2017) було визначено (встановлено) наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для
голосування, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства:
бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування (кожна сторiнка бюлетеня)
засвiдчуються пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру
(його представнику) при його реєстрацiї, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
Затвердити (схвалити) визначений рiшенням Наглядової ради Товариства порядок та спосiб
засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi, бюлетенiв для кумулятивного голосування, а
саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування (кожна сторiнка
бюлетеня) засвiдчуються пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному
акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити (схвалити) визначений рiшенням Наглядової ради Товариства порядок та спосiб
засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi, бюлетенiв для кумулятивного голосування, а
саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування (кожна сторiнка
бюлетеня) засвiдчуються пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному
акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 4 порядку денного
«Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що Наглядова рада у 2016 роцi дiяла у складi
3 (трьох) осiб, а саме:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник компанiї «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
Наглядова рада Товариства особливу увагу придiляла питанням пiдвищення ефективностi роботи
пiдприємства, вiдповiдностi об'ємiв виробництва продукцiї, її реалiзацiї. Пiд наглядом Наглядової
ради постiйно знаходилися питання поточної виробничо-фiнансової дiяльностi, пiдтримки дiючого
виробництва на вiдповiдному технiчному рiвнi i перспективного розвитку Товариства.
В звiтному перiодi Наглядовою радою проведено 14 засiдань. На засiданнях Наглядової ради були
розглянутi такi основнi питання:
1. Про внесення змiн до органiзацiйної структури управлiння Товариства.
2. Про звiльнення та призначення на посаду керiвникiв основного напрямку роботи Товариства.
3. Про скликання рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, обрання Голови, Секретаря,
реєстрацiйної комiсiї рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про схвалення вчинення мiж Товариством та рядом контрагентiв, значних правочинiв.
5. Попереднiй розгляд питань (з пропозицiями рiшень по цих питаннях), що виносяться на розгляд
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення яких заплановано на 28.04.2016,
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного рiчних Загальних
зборiв Товариства, затвердження ринкової вартостi простих iменних акцiй Товариства.
6. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, який з ним укладається.
8. Про затвердження змiн до Додатку № 1 та Додатку № 2 до трудового контракту, який укладений з
Генеральним директором Товариства.
На засiданнях Наглядової ради також розглядались i iншi питання поточної господарської дiяльностi
Товариства, та приймались вiдповiднi рiшення.
Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi здiйснювалася ефективна робота, направлена на
пiдвищення технiчного рiвня виробництва i економiю матерiально-технiчних ресурсiв, вiдновлення i
пiдтримка устаткування в робочому станi.
Наглядова рада Товариства здiйснювала розгляд та вирiшення стратегiчних питань Товариства, у т.ч.
контроль за роботою виконавчого органу i Товариства в цiлому.
Наглядова рада вважає, що у звiтному перiодi був визначений оптимальний шлях реалiзацiї
поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здiйснювати безперебiйну
господарську дiяльнiсть з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в
цiлому.
У зв'язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 5 порядку денного
«Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк».
Слухали:
Голову Зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що вiдповiдно до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»,
оперативне управлiння Товариством здiйснює одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звiтному перiодi основним завданням Генерального директора було оперативне управлiння та
органiзацiя дiяльностi ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» з полiпшення використання виробничих
потужностей пiдприємства, використання безвiдходних технологiй, технiчного переоснащення та
автоматизацiї виробничих процесiв, пiдвищення технiчного рiвня виробництва, що дало можливiсть
випускати конкурентоспроможну продукцiю.
З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 6 порядку денного
«Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що в звiтному перiодi Ревiзiйна комiсiя
Товариства працювала у складi 2 (двох) осiб, а саме:
- Кравченко Юрiй Вiкторович;
- Сачко Наталiя Сергiївна.
При проведеннi своєї роботи Ревiзiйна комiсiя керувалася Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та чинним законодавством України.
Пiсля завершення звiтного перiоду Ревiзiйною комiсiєю проведена перевiрка господарської дiяльностi
Товариства. В ходi перевiрки аналiзувалася виробнича дiяльнiсть i фiнансовий стан, перевiренi
документи бухгалтерського облiку i рiчний звiт Товариства.
Ведення бухгалтерського облiку i звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Облiкової полiтики
Товариства на 2016 рiк, затвердженої наказом вiд 28 грудня 2015 р. № 1131 «Про затвердження
Облiкової полiтики для бухгалтерського облiку на 2016 рiк» i вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV зi змiнами та
доповненнями.
Валюта балансу ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»: за 2016 рiк визначена 1 313 662 тис.грн.
Необхiдно також вiдмiтити, що вартiсть чистих активiв Товариства, розрахована вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №
485.
Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2016 року становить 713 282 тис. грн, що перевищують
вартiсть статутного капiталу на 541 364 тис. грн., в тому числi за рахунок нерозподiльчого прибутку
за 2016 рiк в розмiрi 530 512 тис. грн та резервного капiталу за рахунок нерозподiльчого прибутку за
2015 рiк в розмiрi 10 852 тис. грн. Таким чином порушень, щодо вимог дiючого законодавства
Товариством не було.
Аналiзуючи фiнансово – господарську звiтнiсть ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Ревiзiйна комiсiя вважає:
- рiчний бухгалтерський звiт за 2016 рiк вiдповiдає даним бухгалтерських i iнших документiв i
вiдображає дiйсне фiнансове положення Товариства;
- рiчний звiт Товариства мiстить правильнi данi бухгалтерського облiку, а висновки i пропозицiї
обґрунтованi;
- бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
- Ревiзiйна комiсiя вважає можливим затвердження фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк визнати задовiл
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
2. Роботу ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 7 порядку денного
«Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що вiдповiдно до ст. 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства» затвердження рiчного звiту Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв.
Враховуючи заслухану iнформацiю про звiт Наглядової ради Товариства, про звiт Виконавчого органу
Товариства та про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийнятi за результатами їх розгляду рiшення
(питання №№ 4-6 порядку денного Загальних зборiв Товариства), ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.

ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 8 порядку денного
«Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А. який повiдомив, що за результатами дiяльностi Товариства в
2016 роцi згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi, у звiтному перiодi отриманий чистий дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 2 762 785 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 2 534 718 тис. грн.
Валовий прибуток пiдприємства склав 228 067 тис. грн., що в сукупностi з iншими операцiйними
доходами забезпечило позитивний фiнансовий результат дiяльностi Товариства.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати склали вiдповiдно 46 000 тис.
грн., 62 607 тис. грн. та 49 928 тис. грн.
Вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженнi Товариства:
- виплачуються дивiденди;
- створюється та поповнюється резервний капiтал;
- накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).
Згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 433 вiд 28.03.2013 р «Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi» п. 2.43 по статтi «резервний капiтал»
приводиться сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства або документiв
заснування Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. Резервний капiтал за
пiдсумками дiяльностi пiдприємства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у 2016р. був створений у розмiрi 10
852 тис. грн.
Резервний капiтал створюється для покриття майбутнiх збиткiв Товариства.
Статутний капiтал Товариства складає – 171 918 тис. грн.
Згiдно Статуту в Товариствi формується резервний капiтал у розмiрi, не меншому 15% вiд Статутного
капiталу (15% складає – 25 788 тис. грн.).
Згiдно ст. 19 ЗУ «Про акцiонернi товариства», до досягнення встановленого статутом розмiру
резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого
прибутку Товариства за рiк.
Сукупний дохiд (чистий прибуток) станом на 31.12.2016 р. склав – 61 397 тис. грн.
5% суми чистого прибутку (сукупного доходу) Товариства за 2016 рiк складає – 3 070 тис. грн.
На пiдставi вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку (сукупного доходу), за результатами
дiяльностi Товариства у 2016 роцi, у розмiрi 61 397 тис. грн.:
- вiдрахувати 5% вiд чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 070 тис. грн. на
формування резервного капiталу;
- 95 % вiд чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 58 327 тис. грн. направити на
поповнення обiгових коштiв i технiчне переобладнання пiдприємства.
2. Вiдрахування до фонду дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити.
Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку (сукупного доходу), за результатами
дiяльностi Товариства у 2016 роцi, у розмiрi 61 397 тис. грн.:
- вiдрахувати 5% вiд чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 070 тис. грн. на
формування резервного капiталу;
- 95 % вiд чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 58 327 тис. грн. направити на
поповнення обiгових коштiв i технiчне переобладнання пiдприємства.
2. Вiдрахування до фонду дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити.
Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 9 порядку денного
«Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що Загальними зборами акцiонерiв
Товариства, що вiдбулися 28.04.2016 було прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради
Товариства строком повноважень на 1 (один) рiк в наступному складi:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник компанiї «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
Вiдповiдно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» Загальнi збори акцiонерiв

Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради
Товариства.
У зв'язку з викладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник компанiї «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник компанiї «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 10 порядку денного
«Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства».
Слухали:
Товариству надiйшли наступнi пропозицiї акцiонерiв щодо кандидатiв до складу Наглядової ради
Товариства вiд:
- акцiонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» – компанiї PALMROSE B.V. про включення Рибалко О.А. в
список кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», в якостi
представника акцiонера – PALMROSE B.V.
- акцiонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Гармаш Л.М., щодо включення її до списку кандидатiв для
обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
- акцiонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Скотаренко Д.О., щодо включення його до списку кандидатiв
для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник акцiонера PALMROSE B.V.);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
- Рибалко Олександр Анатолiйович (представник акцiонера - PALMROSE B.V.);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 11 порядку денного
«Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у зв’язку з прийняттям рiшення про
обрання членiв Наглядової ради Товариства та згiдно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдносяться питання затвердження умов
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради i обрання особи, уповноваженої пiдписати цi
договори.
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолiйовичу на пiдписання
цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолiйовичу на пiдписання
цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 12 порядку денного
«Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що Загальними зборами акцiонерiв

Товариства, що вiдбулися 28.04.2016 було прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї
Товариства строком повноважень на 1 (один) рiк в наступному складi:
- Кравченко Юрiй Вiкторович – Голова Ревiзiйної комiсiї;
- Сачко Наталiя Сергiївна - член Ревiзiйної комiсiї.
Вiдповiдно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальнi збори акцiонерiв вправi прийняти рiшення про
дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
У зв'язку з викладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi:
- Кравченко Юрiй Вiкторович – Голова Ревiзiйної комiсiї;
- Сачко Наталiя Сергiївна - член Ревiзiйної комiсiї.
ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi:
- Кравченко Юрiй Вiкторович – Голова Ревiзiйної комiсiї;
- Сачко Наталiя Сергiївна - член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 13 порядку денного
«Про прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали:
Товариству надiйшла пропозицiя акцiонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Рибалко О.А. про включення
до списку кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- Кравченко Юрiй Вiкторович;
- Сачко Наталiя Сергiївна.
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства у складi 2 (двох) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
- Кравченко Юрiй Вiкторович;
- Сачко Наталiя Сергiївна.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства у складi 2 (двох) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
- Кравченко Юрiй Вiкторович;
- Сачко Наталiя Сергiївна.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 14 порядку денного
«Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у зв’язку з прийняттям рiшення про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, необхiдно затвердити умови цивiльно-правових
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї та обрати особу, уповноважену на пiдписання цивiльноправових договорiв.
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолiйовичу пiдписати
цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолiйовичу пiдписати
цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 15 порядку денного
«Про внесення змiн до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його
в новiй редакцiї».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у зв’язку з прийняттям рiшення про
перейменування деяких населених пунктiв, що передбачено нормами Закону України №317 –VII «Про
засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в
Українi та заборону пропаганди їхньої символiки» вiдповiдно до якого постановою Верховної ради
України вiд 19.05.2016 № 1375-VIII ухвалено рiшення про перейменування мiста Днiпродзержинськ
Днiпропетровської областi на мiсто Кам’янське, а також, з урахуванням правових нововведень,

передбачених нормами Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про
господарськi товариства», Закону України «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» необхiдно внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення
та затвердження його в новiй редакцiї, а саме:
- пункт 1.4. Статуту викласти у наступнiй редакцiї: «1.4. Мiсцезнаходження Товариства: Україна,
м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола,1.»
- в пунктi 9.19 Статуту словосполучення «…через депозитарну систему України.» виключити.
- пункт 9.39. Статуту викласти у наступнiй редакцiї: «9.39. Голосування з питань порядку денного
Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Вимоги до
форми i змiсту бюлетеня, порядку його затвердження та пiдстави визнання недiйсним, визначаються
Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальнi
збори.
Бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування (кожна сторiнка бюлетеня, що
має текст) засвiдчуються пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному
акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї для участi у Загальних зборах.»;
- пункт 9.45 Статуту викласти в наступнiй редакцiї: «9.45. Пiдсумки голосування оголошуються на
Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки
голосування доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв пiсля складання протоколу
про пiдсумки голосування, шляхом їх розмiщення на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi
Iнтернет.»;
- пункт 9.47 Статуту Товариства виключити, у зв’язку з чим, пункт 9.48 вважати пунктом 9.47.
- пункт 10.6. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «10.6. Члени Наглядової ради
обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства на строк до дати проведення наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства, якщо iнший строк не встановлений рiшенням Загальних зборiв
Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними
зборами. Акцiонер (акцiонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може
обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової
ради, який є їхнiм Представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв,
завданих Товариству таким членом Наглядової ради.»;
- абзац 1 пункту 12.2. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «абзац 1 пункту 12.2.
Ревiзiйна комiсiя складається iз 2 (двох) осiб i обирається Загальними зборами Товариства на строк до
дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства, якщо iнший строк не встановлений
рiшенням Загальних зборiв Товариства. У випадку закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Ревiзiйної
комiсiї, але не бiльше нiж на 5 рокiв.»;
- пункт 16.6. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «16.6. Протягом 10 робочих днiв з
моменту надходження письмової вимоги акцiонера Генеральний директор (уповноважена ним особа)
зобов’язаний надати цьому акцiонеру завiренi пiдписом уповноваженої особи Товариства копiї
вiдповiдних документiв, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копiй документiв Товариство
може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй
документiв та витрат, пов’язаних з пересиланням документiв поштою.».
- роздiл 21 Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «21. ПОРЯДОК ПIДПИСАННЯ,
ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.»;
- пункт 21.1. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «21.1. Внесення змiн до Статуту
Товариства є компетенцiєю Загальних зборiв, та оформлюється шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
Статут Товариства викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується
головою та секретарем загальних зборiв. Справжнiсть пiдписiв на Статутi засвiдчується нотарiально».
На пiдставi вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Внести змiни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в
новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову i Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на
пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними
зборами акцiонерiв.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в
новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову i Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на

пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними
зборами акцiонерiв.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 16 порядку денного
«Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у зв’язку з прийняттям рiшення про
внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї, а також враховуючи
правовi нововведення, передбаченi нормами Закону України «Про акцiонернi товариства», норми
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» необхiдно внести вiдповiднi
змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (надалi - Положення),
шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї, а саме:
- пункт 5.3. Положення Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «5.3. При визначеннi тривалостi
проведення Загальних зборiв повинна бути врахована кiлькiсть питань, включених до проекту
порядку денного та/або порядку денного.»;
- пункт 7.4. Положення Товариства виключити, у зв’язку з чим, пункт 7.5 вважати пунктом 7.4.;
- пункт 11.10. Положення Товариства викласти в новiй редакцiї: «11.10. Пiсля обговорення, Голова
Загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного,
що розглядаються. Перед початком голосування Голова тимчасової лiчильної комiсiї пояснює
акцiонерам порядок голосування.»;
- пункт 11.16. Положення Товариства викласти в новiй редакцiї: «11.16. Форма i текст бюлетеня для
голосування затверджуються Наглядовою радою не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення
Загальних зборiв, а в разi скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадку,
якщо Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, акцiонерами, якi цього вимагають.
Бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування (кожна сторiнка бюлетеня, що
має текст) засвiдчуються пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному
акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї для участi у Загальних зборах.
Акцiонери мають право до проведення загальних зборiв ознайомитися з формою бюлетеня для
голосування в порядку, визначеному Статутом для ознайомлення з документами пiд час пiдготовки до
Загальних зборiв.»;
- пункт 12.6. Положення Товариства виключити.
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Загальнi
збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами
акцiонерiв.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Загальнi
збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами
акцiонерiв.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 17 порядку денного
«Про внесення змiн до Положення про Iнформацiйну полiтику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у зв’язку з прийняттям рiшення про
внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї, а також враховуючи
правовi нововведення, передбаченi нормами Закону України «Про акцiонернi товариства»,
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013, необхiдно внести
вiдповiднi змiни до Положення про Iнформацiйну полiтику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (надалi Положення), шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї, а саме:
- пункт 4.3. Положення Товариства викласти у наступнiй редакцiї:
«4.3.Датою надання вимоги вважається дата:
- вручення вимоги пiд особистий пiдпис;
- зазначена на повiдомленнi про вручення.»;
- пункт 4.5. Положення Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «4.5. Протягом 10 робочих днiв з

дня надходження письмової вимоги акцiонера Генеральний директор (уповноважена ним особа)
зобов'язаний надати акцiонеру завiренi пiдписом уповноваженої особи Товариства копiї документiв,
зазначених у вимозi, або мотивовану вiдмову у їх наданнi. За надання копiй документiв Товариство
може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй
документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою.
Розмiр плати затверджується Генеральним директором Товариства.
Оплата акцiонером вартостi виготовлення копiй документiв, що вимагаються, повинна здiйснюватися
попередньо i пiдтверджуватися вiдповiдними платiжними документами.
При наданнi iнформацiї на вимогу акцiонера Генеральний директор має право переконатися у
правомочностi заявника.»;
- пункт 5.12. Положення Товариства виключити, у зв’язку з чим, пункт 5.13. вважати пунктом 5.12.,
пункт 5.14. вважати пунктом 5.13.;
- частину 9 пiдпункту 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства викласти у наступнiй редакцiї:
«- рiшення Загальних зборiв або суду про припинення або банкрутство Товариства;»;
- пiдпункт 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства доповнити наступними вiдомостями:
«- про замiну поручителя (страховика, гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв;
- прийняття рiшення про виплату дивiдендiв;
- змiна типу акцiонерного товариства.».
У зв’язку iз вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. Внести змiни до Положення про Iнформацiйну полiтику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Загальнi
збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами
акцiонерiв.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Положення про Iнформацiйну полiтику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом
викладення та затвердження його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Загальнi
збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами
акцiонерiв.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 18 порядку денного
«Про схвалення значних правочинiв».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив , що вiдповiдно до п. 2 ст. 70 Закону України
«Про акцiонернi товариства», рiшення про укладення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% балансової вартостi активiв
Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,
приймається Загальними зборами акцiонерiв.
Крiм того, Голова Загальних зборiв Рибалко О.А. повiдомив, що у вiдповiдностi до статтi 68 Закону
України «Про акцiонернi товариства», кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право
вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих
акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття
Загальними зборами рiшень про надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв та про
надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
Строк викупу акцiй у акцiонерiв якi голосували «проти» прийняття рiшення про схвалення значних
правочинiв, про схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з 20.04.2017
по 19.05.2016 включно.
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,21 грн. (нуль гривень
21 коп.), яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена суб’єктом оцiночної
дiяльностi - товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЕРВIС ЕКСПЕРТ М» (сертифiкат суб’єкта
оцiночної дiяльностi №585/16 вiд 02.08.2016). Рецензент оцiнювача щодо проведеної оцiнки ринкової
вартостi акцiй Товариства – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «С - ТИМАТИКА»
(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 118/17 вiд 21.02.2017), в особi оцiнювача Скачко Iгоря
Петровича (сертифiкат № 1613 вiд 01.04.2000).
Право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних акцiонеру голосуючих акцiй,
виникає у разi голосування акцiонером «проти» з цього питання, а також з питання 19 порядку
денного цих Загальних зборiв.
У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:
Схвалити (затвердити) наступнi значнi правочини, укладенi Товариством в 2013-2016 роках та
пролонгованi на 2017 рiк, а саме:
- № 05-47/16 вiд 31.05.2016 з ТОВ «ДIКСI» на купiвлю Товару (вугiльний концентрат) на загальну

суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 557 218 тис. грн.;
- № 11-21/14 вiд 27.11.2014 з Компанiєю «Sibuglemet Trading PTE. LTD» на купiвлю
коксуючого/енергетичного вугiлля на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару))
еквiвалентну 1 121 316 тис. грн.;
- № 09-17/16-1180-02 вiд 30.09.2016 з ПАТ «ДIПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБIНАТ» на поставку коксової
продукцiї на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 3 499 879
тис. грн.;
- № 09-18/16 вiд 30.09.2016 з Компанiєю «Flodinal Limited» на купiвлю вугiлля кам’яного росiйського
походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару))еквiвалентну 4 093 262
тис. грн.;
- № U-2013.60.993.01 вiд 01.02.2013 з Компанiєю «UNICOAL AG» на купiвлю коксуючого вугiлля на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 2 549 481 тис. грн.
ВИРIШИЛИ:
Схвалити (затвердити) наступнi значнi правочини, укладенi Товариством в 2013-2016 роках та
пролонгованi на 2017 рiк, а саме:
- № 05-47/16 вiд 31.05.2016 з ТОВ «ДIКСI» на купiвлю Товару (вугiльний концентрат) на загальну
суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 557 218 тис. грн.;
- № 11-21/14 вiд 27.11.2014 з Компанiєю «Sibuglemet Trading PTE. LTD» на купiвлю
коксуючого/енергетичного вугiлля на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару))
еквiвалентну 1 121 316 тис. грн.;
- № 09-17/16-1180-02 вiд 30.09.2016 з ПАТ «ДIПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБIНАТ» на поставку коксової
продукцiї на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 3 499 879
тис. грн.;
- № 09-18/16 вiд 30.09.2016 з Компанiєю «Flodinal Limited» на купiвлю вугiлля кам’яного росiйського
походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару))еквiвалентну 4 093 262
тис. грн.;
- № U-2013.60.993.01 вiд 01.02.2013 з Компанiєю «UNICOAL AG» на купiвлю коксуючого вугiлля на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 2 549 481 тис. грн.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 19 порядку денного
«Про схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Рибалко О.А., який повiдомив, що у вiдповiдностi до статтi 71 Закону
України «Про акцiонернi товариства», питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, виноситься на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi
активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Вiдповiдно до пункту 14.1 дiючої редакцiї Статуту Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, такий правочин є також значним.
У разi якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, до
порядку його вчинення застосовуються положення Роздiлу 14 Статуту i в частинi вимог до значних
правочинiв, i в частинi вимог до правочинiв з заiнтересованiстю.
У перiод з 2010-2016 роки Товариством укладенi та пролонгованi на 2017 рiк значнi правочини, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть, оскiльки контрагенти, з якими укладенi правочини, є
афiлiйованими особами по вiдношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та стороною правочину.
У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:
Схвалити (затвердити) наступнi значнi правочини, укладенi Товариством у 2010-2016 роках та
пролонгованi на 2017 рiк, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, а саме:
- № 12-30/10 вiд 30.12.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на поставку Товару (вугiльний концентрат, кокс
доменний, горiшок коксовий, кокс кам’яновугiльний) на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть
правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № 12/2013/01-10/13 вiд 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;
- № 2511/2016/12-23/16 вiд 22.12.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 240 000 тис. грн.;
- № 354/2016/03-43/16 вiд 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № ДГРУ7-002170 вiд 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугiльна компанiя» на купiвлю вугiлля
кам’яного росiйського походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину
(товару)) еквiвалентну 2 363 546 тис. грн.;
- № 08-26/11 вiд 19.08.2011 з Компанiєю «East Metals AG» на поставку Товару (амонiй сульфат
коксохiмiчного виробництва) на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину

(товару))еквiвалентну 609 055 тис. грн.;
- № 11-26/16 вiд 22.11.2016 з Компанiєю «East Metals AG» на продаж металопродукцiї на загальну
суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 558 504тис. грн.;
- № ДГМУ7-001035 вiд 21.06.2016 з ТОВ «ВК» «Межегейвугiлля» на купiвлю вугiлля кам’яного
росiйського походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину
(товару))еквiвалентну 418 007 тис. грн.
ВИРIШИЛИ:
Схвалити (затвердити) наступнi значнi правочини, укладенi Товариством у 2010-2016 роках та
пролонгованi на 2017 рiк, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, а саме:
- № 12-30/10 вiд 30.12.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на поставку Товару (вугiльний концентрат, кокс
доменний, горiшок коксовий, кокс кам’яновугiльний) на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть
правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № 12/2013/01-10/13 вiд 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;
- № 2511/2016/12-23/16 вiд 22.12.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 240 000 тис. грн.;
- № 354/2016/03-43/16 вiд 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купiвлю металопродукцiї та ТМЦ на
загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № ДГРУ7-002170 вiд 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугiльна компанiя» на купiвлю вугiлля
кам’яного росiйського походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину
(товару)) еквiвалентну 2 363 546 тис. грн.;
- № 08-26/11 вiд 19.08.2011 з Компанiєю «East Metals AG» на поставку Товару (амонiй сульфат
коксохiмiчного виробництва) на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину
(товару))еквiвалентну 609 055 тис. грн.;
- № 11-26/16 вiд 22.11.2016 з Компанiєю «East Metals AG» на продаж металопродукцiї на загальну
суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 558 504тис. грн.;
- № ДГМУ7-001035 вiд 21.06.2016 з ТОВ «ВК» «Межегейвугiлля» на купiвлю вугiлля кам’яного
росiйського походження на загальну суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину
(товару))еквiвалентну 418 007 тис. грн.
Рiшення з даного питання прийнято.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Наглядова рада Товариства.
Всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв розглянутi та прийнятi.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
22.08.2017
96.25646

З питання № 1 порядку денного
«Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Корсун С.О., яка повiдомила, що згiдно ст. 44, 45 Закону України «Про
акцiонернi товариства», п.п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС», затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» вiд
19.04.2017, органiзацiя голосування та пiдрахунок голосiв, а також надання роз’яснень щодо порядку
голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається
Загальними зборами.
На пiдставi вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рiшення з
першого питання порядку денного, а саме:
Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi:
1. Козловська Наталiя Павлiвна – Член лiчильної комiсiї;
2. Маламен Анастасiя Миколаївна – Член лiчильної комiсiї;
3. Лемiш Яна Миколаївна – Член лiчильної комiсiї.
ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi:

1. Козловська Наталiя Павлiвна – Член лiчильної комiсiї;
2. Маламен Анастасiя Миколаївна – Член лiчильної комiсiї;
3. Лемiш Яна Миколаївна – Член лiчильної комiсiї.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 2 порядку денного
«Про схвалення значного правочину».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Корсун С.О., яка повiдомила, що вiдповiдно до ч. 2 ст. 70 Закону України
«Про акцiонернi товариства», рiшення про укладення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% балансової вартостi активiв
Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,
приймається Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства» значний правочин, вчинений з порушенням
порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення, створює, змiнює, припиняє цивiльнi
права та обов'язки акцiонерного товариства лише у разi подальшого схвалення правочину
товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення.
Крiм того, Голова Загальних зборiв Корсун С.О. повiдомила, що у вiдповiдностi до статтi 68 Закону
України «Про акцiонернi товариства», кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право
вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих
акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття
Загальними зборами рiшень про надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв.
Строк викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про схвалення значного
правочину з 23.08.2017 по 22.09.2017 включно.
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,21 грн. (нуль
гривень 21 коп.), яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена суб’єктом оцiночної
дiяльностi - товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЕРВIС ЕКСПЕРТ М» (сертифiкат суб’єкта
оцiночної дiяльностi № 585/16 вiд 02.08.2016). Рецензент оцiнювача щодо проведеної оцiнки ринкової
вартостi акцiй Товариства – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «С - ТИМАТИКА»
(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 118/17 вiд 21.02.2017), в особi оцiнювача Скачко Iгоря
Петровича (сертифiкат № 1613 вiд 01.04.2000).
Право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних акцiонеру голосуючих акцiй,
виникає у разi голосування акцiонером «проти» з цього питання.
Мiж ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (Покупець) та Компанiєю «East-Pol Sp.z o.o» (Постачальник), в 2014
роцi укладений та пролонгований на 2017 рiк правочин на поставку коксiвного вугiлля на загальну
суму (орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 392 350,5 тис. грн. без ПДВ.
Зазначена сума правочину перевищує 25% вартостi активiв, за даними останньої фiнансової звiтностi
Товариства.
У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рiшення з другого питання
порядку денного, а саме:
На пiдставi ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» схвалити
(затвердити) укладений Товариством у 2014 роцi та пролонгований на 2017 рiк наступний значний
правочини, а саме:
• Контракт № 04-45/14 вiд 28.04.2014 на поставку коксiвного вугiлля, укладений мiж ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» (Покупець) та Компанiєю «East-Pol Sp.z o.o» (Постачальник) на загальну суму
(орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 392 350,5 тис. грн. без ПДВ.
ВИРIШИЛИ:
На пiдставi ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» схвалити
(затвердити) укладений Товариством у 2014 роцi та пролонгований на 2017 рiк наступний значний
правочини, а саме:
• Контракт № 04-45/14 вiд 28.04.2014 на поставку коксiвного вугiлля, укладений мiж ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС» (Покупець) та Компанiєю «East-Pol Sp.z o.o» (Постачальник) на загальну суму
(орiєнтовна ринкова вартiсть правочину (товару)) еквiвалентну 392 350,5 тис. грн. без ПДВ.
Рiшення з даного питання прийнято.
З питання № 3 порядку денного
«Про внесення змiн до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його
в новiй редакцiї».
Слухали:
Голову Загальних зборiв Корсун С.О., яка повiдомила, що з урахуванням правових нововведень,
передбачених Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах» № 1983-VIII вiд 23.03.2017,
який набрав чинностi 04.06.2017, в т.ч. особливостей придбання контрольного пакета акцiй в
приватних акцiонерних товариствах, а також з метою приведення окремих норм Статуту Товариства у
вiдповiднiсть з чинним законодавством, пропонується внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства,

шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї, а саме:
- пункт 2.6. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «2.6. Товариство має право вiд свого
iменi укладати на територiї України та за її межами будь-якi не забороненi законом України договори
(правочини) з будь-якими українськими чи iноземними юридичними та фiзичними особами, зокрема,
але не виключно, правочини щодо купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезення,
зберiгання, доручення, комiсiї, дарування, в т.ч. грошових коштiв, отримувати в дар будь-яке майно i
грошовi кошти, тощо, займатися iншою комерцiйною дiяльнiстю.»;
- абзац 4 пункту 2.10. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «Товариство має право
здiйснювати володiння, користування, та розпорядження своїм майном i грошовими коштами, а саме:
продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лiзинг), у платне та
безоплатне користування, обмiнювати та здiйснювати будь-якi iншi операцiї щодо вiдчуження чи
передачi у користування належного йому на правi власностi майна, здiйснювати фiнансовi та/або
майновi пожертви, допомоги, фiнансовi допомоги та будь-якi, не забороненi дiючим законодавством,
благодiйнi акцiї.»;
- пiдпункт 5.12.3. Статуту Товариства викласти в наступнiй редакцiї: «5.12.3. Вимоги ст. 65 Закону
України «Про акцiонернi товариства» (Придбання акцiй приватного акцiонерного товариства за
наслiдками придбання контрольного пакета акцiй) щодо придбання акцiй приватного акцiонерного
товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй, не поширюються на Товариство.»;
- пiдпункти 5.12.4., 5.12.5. Статуту Товариства виключити;
- пiдпункт 6.3.8. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «6.3.8. Вимагати викупу
Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених
законодавством України i цим Статутом та з урахування виключень, передбачених пiдпунктом 5.12.3.
цього Статуту.»;
- абзац 2 пункту 7.12. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «Товариство протягом 20
днiв iз дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, повiдомляє осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом
розмiщення такого повiдомлення на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет.»;
- пiдпункт 10.3.33. Статуту Товариства виключити, у зв’язку з чим, пiдпункт 10.3.34. вважати
пiдпунктом 10.3.33., пiдпункт 10.3.35. вважати пiдпунктом 10.3.34., пiдпункт 10.3.36. вважати
пiдпунктом 10.3.35., пiдпункт 10.3.37. вважати пiдпунктом 10.3.36., пiдпункт 10.3.38. вважати
пiдпунктом 10.3.37.;
- частину 6 пункт 11.3. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї:
«- одноособове прийняття рiшень про укладення договорiв, угод, iнших правочинiв , пов'язаних зi
звичайною господарською дiяльнiстю, зокрема, але не виключно, договорiв купiвлi-продажу,
поставки, мiни, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також договорiв оренди,
дарування майнi i грошових коштiв, застави, договорiв по залученню або наданню кредитiв, позик,
гарантiй, порук, включаючи майновi поруки, якщо сума (цiна) таких правочинiв не перевищує 5 % вiд
балансової вартостi активiв Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в
якому здiйснюється правочин, окрiм правочинiв по розпорядженню, включаючи передачу в заставу,
спiльну дiяльнiсть, користування або володiння на строк бiльше 1 року, виробничими основними
фондами (засобами), що забезпечують ведення Товариством основної виробничої дiяльностi.»;
- пункт 14.8. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «14.8. Рiшення про надання згоди на
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi - правочин iз заiнтересованiстю),
приймається Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 (один)
вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.»;
- абзац 4 пункту 14.13. Статуту Товариства викласти у наступнiй редакцiї: «Вимоги ч.8 ст. 71 Закону
України «Про акцiонернi товариства» щодо обмежень у голосуваннi про надання згоди на вчинення
правочину iз заiнтересованiстю акцiонерами, заiнтересованими у вчиненнi правочину, не
застосовуються до Товариства.»;
- пункт 14.15. Статуту Товариства доповнити частиною 5 та викласти її в наступнiй редакцiї:
«- вчинення правочину за державними регульованими цiнами та тарифами вiдповiдно до вимог
законодавства.».
На пiдставi вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рiшення з
третього питання порядку денного, а саме:
1. Внести змiни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в
новiй редакцiї (додається).
2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на
пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими позачерговими

Загальними зборами акцiонерiв.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в
новiй редакцiї (додається).
2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут
ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на
пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новiй редакцiї, затвердженiй цими позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв.
Рiшення з даного питання прийнято.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових загальних зборiв:
Наглядова рада Товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова рада Товариства.
Всi питання порядку денного позачергових загальних зборiв розглянутi та прийнятi.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

21.04.2010

103/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000067029

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

687671084

171917771

100

Опис

У зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiною
найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ БАГЛIЙКОКС" на Приватне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ
ЮЖКОКС" Товариством змiнено Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 103/1/10 вiд 21.04.2010, видане 06.05.2011 Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛIЙКОКС" та отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний №
103/1/10, дата реєстрацiї 21.04.2010, дата видачi 09.06.2016 видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку ПрАТ "ЄВРАЗ
ЮЖКОКС".
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1664 вiд 30.06.2016 акцiї простi iменнi ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" з 01.07.2016 виключено з бiржового
списку ПАТ "Українська бiржа" на пiдставi п. 12.9 Правил ПАТ "Українська бiржа", у звязку з перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного
акцiонерного Товариства.

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.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

390205

345967

0

0

390205

345967

будівлі та
споруди

111368

104168

0

0

111368

104168

машини та
обладнання

267650

232655

0

0

267650

232655

транспортні
засоби

8863

7168

0

0

8863

7168

0

0

0

0

0

0

2324

1976

0

0

2324

1976

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

390205

345967

0

0

390205

345967

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Критерiї визнання та оцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв
протягом 2017 року проводилися пiдприємством в цiлому вiдповiдно до вимог НП(С)БО7
«Основнi засоби», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв № 92 вiд 27.04.2000р., та
облiкової полiтики. Основнi засоби враховуються за iсторичною (умовно-первинною, такою, що
склалася на дату першого вживання МСФО) вартiстю. Згiдно облiкової полiтики пiдприємства
основними засобами визнаються матерiальнi цiнностi, якi призначенi для використання у
господарськiй дiяльностi на протязi перiоду, який перевищує 365 календарних днiв з дати вводу в
експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, вартiсть яких перевищує 6000 грн., та поступово
зменшується з фiзичним або моральним зносом. Амортизацiя основних засобiв згiдно з облiковою
полiтикою у 2017 роцi нараховувалась прямолiнiйним методом. Амортизацiя бiблiотечних фондiв
у бухгалтерському облiку нараховувалась у розмiрi 100% вартостi, що амортизується, у першому
Опис
мiсяцi їх використання. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв визначено нарахування
амортизацiї у розмiрi 100% вартостi при вводi в експлуатацiю, за вирахуванням вартостi брухту. В
2017 роцi витрати вiд зменшення корисностi основних засобiв визнавались у розмiрi 27тис.грн.,
витрати вiд зменшення корисностi об'єктiв незавершеного будiвництва 1 272тис.грн. Пiдприємство
має на балансi повнiстю амортизованi основнi засобi, в сумi 788 365тис. грн. Компанiя не
припиняє нарахування амортизацiї на об'єкти основних засобiв пiд час їх переведення на
реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. Термiн корисного використання об'єктiв основних
засобiв органiзацiєю встановлюється на пiдставi технiчної документацiї i "Класифiкатора
основних засобiв". затвердженого на пiдприємствi Наказом № 368 вiд 04 вересня 2004 р. Термiни
корисного використання основних засобiв: Група Термiн, мiс. Будiвлi до 440, Споруди до 450,
Передавальнi пристрої до 320, Машини i обладнання до 280, Транспортнi засоби до 140,

Iнструменти, пристрої i iнвентар до 170, Iншi до 200. Органiзацiя може переглядати термiн
корисного використання об'єкту основних засобiв у разi реконструкцiї, добудови, дообладнання,
технiчного переозброєння або модернiзацiї об'єкту основних засобiв за умови полiпшення
(пiдвищення) спочатку прийнятих нормативних показникiв функцiонування. За наявностi ознак,
по яких об'єкт основних засобiв може бути вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до
iнвестицiйної нерухомостi, пiдприємство застосовує критерiї щодо їх розмежування: визначити
об'єкт ОС iнвестицiйною нерухомiстю, якщо вiн одночасно використовується як операцiйна i
iнвестицiйна нерухомiсть, але бiльше 50% загальної його площi передано в операцiйну оренду. У
фiнансову оренду об'єкти основних засобiв не надавались. Наявнiсть та рух основних засобiв у
звiтному перiодi представлено у розкриттi фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Облiк основних засобiв
та iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2017 року здiйснювався з використанням
рахункiв, передбачених Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України № 291 вiд 30.11.1999 року. Станом на 31.12.2017 р. капiтальнi iнвестицiї вiдображено в
статтi балансу «Незавершене будiвництво» в сумi 32 902тис. грн., яка складаються з iнвестицiй в
капiтальне будiвництво 24414тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв та iнших
активiв 602тис.грн., придбання матерiальних запасiв для цiлей будiвництва 7132 тис. грн., аванси
виданi 754тис.грн. Витрати на капiтальнi iнвестицiї за 2017 рiк в сумi 23656тис.грн. складаються з
витрат на капiтальне будiвництво у розмiрi 13175 тис. грн. витрат на придбання (виготовлення)
основних засобiв та iнших активiв у розмiрi 2420тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

675099

713282

Статутний капітал
(тис. грн.)

171918

171918

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включається:
2.1.Необоротнi активи (код рядку балансу – форма 1, далi- р.) на початку року склали 481 579
тис.грн., на кiнець року склали 442 857 тис.грн., а саме:
-нематерiальнi активи(залишкова вартiсть) р.1000
на початок року 1 588 тис.грн;
на кiнець року 1 240 тис.грн.;
- незавершене будiвництво р.1005
на початок року 23 945 тис.грн.;
на кiнець року 32 902 тис.грн.;
-основнi засоби (залишкова вартiсть) р.1010
на початок року 390 205 тис.грн.;
на кiнець року 345 967 тис.грн.;
-довгострокова ДЗ р. 1040
на початок року 81 тис.грн;
на кiнець року 90 тис.грн;
-вiдстроченi податковi активи р.1045
на початок року 65 536 тис.грн;
на кiнець року 62 259 тис.грн;
-iншi необоротнi активи р.1090
на початок року 224 тис.грн;
на кiнець року 399тис.грн;
2.2 Оборотнi активи роздiл 2 Ф.1. на початку року склали 832 083 тис.грн., на кiнець року
склали 600 101 тис.грн., а саме:
- запаси р.1101,1102,1103,1104
на початку року 17 335 тис.грн.;
на кiнець року 291 964 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть р. 1125,1135,1130,1155
на початку року 754 323 тис.грн;

на кiнець року 271 441 тис.грн;
-грошовi кошти р.1165
на початок року 60 277тис.грн;
на кiнець року 35 654 тис.грн;
-iнши оборотнi активи р.1190
на початок року 148 тис.грн;
на кiнець року 1 042 тис.грн.
До складу зобов’язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1 Довгостроковi зобов’язання р. 1515 на початок року 123 953 тис.грн.,
на кiнець року 142 834 тис.грн.
3.2 Поточнi зобов’язання р.1695 на початок року склали 476 427 тис.грн, на кiнець року 225
025 тис.грн., а саме:
-кредиторська заборгованiсть за товари , роботи р.1615
на початок року 402 364 тис.грн.,
на кiнець року 165 699 тис.грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
-з одержаних авансiв р.1635
на початок року 219 тис.грн.,
на кiнець року 11 444 тис.грн.;
- - з бюджетом р.1620
на початок року 60 940 тис.грн.,
на кiнець року 33 886 тис.грн.;
-зi страхування р.1625
на початок року 1 916 тис.грн.,
на кiнець року 1 973 тис.грн.;
- з оплати працi р.1630
на початок року 9 010 тис.грн.,
на кiнець року 9 200 тис.грн.;
- - iншi поточнi зобов’язання р.1690
на початок року 1 978 тис.грн.,
на кiнець року 2 823 тис.грн.;
Взагалi зобов’язань на початок року 603 380 тис.грн., на кiнець року 367 859 тис.грн.
Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:
Чистi активи = (2.1+2.2.)-(3.1+3.2) i склали :
на початок року 713 282 тис.грн,
на кiнець року 675 099 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2017 року становить 675 099 тис.грн, що
перевищують вартiсть статутного капiталу на 503 181 тис.грн., в тому числi за рахунок
нерозподiльчого прибутку за 2017 рiк в розмiрi 489 260 тис. грн та резервного капiталу за
рахунок нерозподiльчого прибутку за 2016 рiк в розмiрi 13 921 тис. грн.. Таким чином
порушень, щодо вимог дiючого законодавства товариством не було.

Висновок

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

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

33886

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

191139

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

225025

X

X

За звiтний перiод зобов’язань по кредитам банкiв, за облiгацiями, за iпотечними
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами
та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не було.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кокс
доменний
(суха вага)

485985,6 тон

2892462.1

86.8

398962,7 тон

2723297.6

85.8

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.**)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.**)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вугiлля (рядове вугiлля, вугiльний концентрат)

91

2

Iншi витрати (ФЗП, амортизацiя, енерговитрати,
матерiали, податки, запаси, iншi)

9

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

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

3

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

4

5

6

7

8

9

557218

1313662

42.41715

Предметом правочину є
купiвля Товару (вугiльний
концентрат).

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол Загальних зборiв вiд
19.04.2017).
Предметом правочину є купiвля Товару (вугiльний концентрат).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 557 218 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 42,41715%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

2

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

1121316

1313662

85.35803

Предметом правочину є
купiвля
коксуючого/енергетичного
вугiлля.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол Загальних зборiв вiд

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

19.04.2017).
Предметом правочину є купiвля коксуючого/енергетичного вугiлля.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 1121316 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 85.35803%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

3

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

3499879

1313662

266.42158

Предметом правочину є
поставка коксової
продукцiї.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол Загальних зборiв вiд
19.04.2017).
Предметом правочину є поставка коксової продукцiї.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 3 499 879 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 266,42158%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
4

19.04.2017

Загальнi збори

4093262

1313662

311.59172

Предметом правочину є

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

акцiонерiв ПрАТ
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

купiвля вугiлля кам’яного
росiйського походження.

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол Загальних зборiв вiд
19.04.2017).
Предметом правочину є купiвля вугiлля кам’яного росiйського походження.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 4 093 262 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 311,59172%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

5

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

2549481

1313662

194.07435

Предметом правочину є
купiвля коксуючого
вугiлля.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол Загальних зборiв вiд
19.04.2017).
Предметом правочину є купiвля коксуючого вугiлля.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 2 549 481 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662тис.грн;

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 194,07435%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

6

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
22.08.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

392350.5

1313662

29.86692

Предметом правочину є
поставка коксiвного
вугiлля.

23.08.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 22.08.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол
позачергових Загальних зборiв вiд 22.08.2017).
Предметом правочину є поставка коксiвного вугiлля.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 392 350,5 тис. грн. без ПДВ;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
29,86692%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 (шiстсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири тисячi двiстi тридцять сiм) штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 652 988 679 (шiстсот п’ятдесят два мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч шiстсот сiмдесят
дев’ять) штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 679 (шiстсот п’ятдесят два мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч шiстсот сiмдесят дев’ять)
штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 (нуль) штук.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

1

2

3

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

4

6000000

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

1313662

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

456.73849

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 6 000 000 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
456,73849%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

2

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

3000000

1313662

228.36925

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 3 000 000 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
228,36925%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

3

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

240000

1313662

18.26954

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 240 000 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,26954%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

4

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

6000000

1313662

456.73849

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 6 000 000 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
456,73849%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

5

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

2363546

1313662

179.92041

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 2 363 546 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
179,92041%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

6

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

609055

1313662

46.36314

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 609 055 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 46,36314%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

не застосовуються.

7

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

558504

1313662

42.51505

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 558 504 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 42,51505
%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

20.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

не застосовуються.

8

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
19.04.2017
«ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

418007

1313662

31.81998

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину, у вчиненнi якого є
заiнтересованiсть (Протокол Загальних зборiв вiд 19.04.2017).
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 418 007 тис. грн. (орiєнтовно).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 313 662 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 31,81998%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 384 237 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 653 307 832 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 652 988 677 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 319 155 шт.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства
не застосовуються.

Ринкова
вартість
Найменування
майна або
Дата
уповноваженого
№
послуг, що
прийняття
органу, що
з/п
є
рішення
прийняв
предметом
рішення
правочину
(тис. грн)

1

9

2

05.04.2017

3

Наглядова рада
ПрАТ «ЄВРАЗ
ЮЖКОКС».

4

27121

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

1313662

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

2.06453

Вiдповiдно до
чинного
законодавства
України вимоги
про розкриття
iнформацiї про
iстотнi умови
правочину iз
заiнтересованiстю
до приватного
акцiонерного
товариства не
застосовуються.

05.04.2017

http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/

Опис:
Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 05.04.2017 прийнято рiшення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2017). Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються.

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

30.01.2017

31.01.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2017

05.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів

24.04.2017

25.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.05.2017

12.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.05.2017

15.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.05.2017

19.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.08.2017

23.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів

11.12.2017

13.12.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства (крім публічного акціонерного
товариства)

18.12.2017

20.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма
“ПРОФIТ”
35985208
49000, м. Днiпро, вул. Козака Мамая, 8/53

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

4176 26.06.2008

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**

- - - д/н

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

-

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 24 «Розкриття
iнформацiї про пов’язанi сторони» вимагається розкриття назви
фактичної контролюючої сторони. За вiдсутностi вичерпної
iнформацiї Компанiя не розкрила в цiй фiнансовiй звiтностi назву
фактичної контролюючої сторони станом на 31 грудня 2017 року.
Оскiльки керiвництво Компанiї не має вичерпної iнформацiї щодо
перелiку пiдприємств, пiдконтрольних фактичнiй контролюючiй
сторонi Компанiї, ми не змогли отримати достатнi i прийнятнi
аудиторськi докази по вiдношенню до повноти розкриття iнформацiї
про операцiї та залишки розрахункiв iз пов’язаними сторонами у
Примiтцi 24 до цiєї фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту
(далi - «МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до
Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйної бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - «Кодекс
РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
16.71/07-09/17
11.07.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

09.10.2017
22.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

22.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

68500.00

* 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

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» голосування з питань порядку денного
Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для
голосування.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
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): На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», що вiдбулися 22.08.2017
року також було розглянуто та прийнято рiшення з питання "Про схвалення
значного правочину".

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

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)

Iнша iнформацiя вiдсутня

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

Черговi Загальнi Збори Товариства проведенii,
питання порядку денного загальних зборiв
розглянутi та прийнятi.

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

Позачерговi Загальнi Збори Товариства
проведенii, питання порядку денного загальних
зборiв розглянутi та прийнятi.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
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

1

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу

Ні
X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада Товариства в
звiтному перiодi не проводила
самооцiнку.

Оцiнка роботи наглядової ради Товариства у звiтному перiодi не проводилась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

18

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
Товариства у звiтному перiодi
будь-яких комiтетiв створено не
було.

Інші (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

В звязку з вiдсутнiстю комiтетiв у складi Наглядової ради Товариства оцiнка роботи щодо їх
компетентностi та ефективностi не проводилась.
В звязку з вiдсутнiстю комiтетiв в Наглядовiй радi товариства засiдання не проводились.
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

Інше (запишіть)

X
Мiж ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" та
членами наглядової ради
Товариства укладено договори,
якi регулює вiдносини мiж
Товариством та Членом
Наглядової ради, що пов’язанi з
виконанням повноважень Члена
Наглядової ради Товариства, який
є безоплатним в розумiннi

цивiльного законодавства
України.

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): Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» - члени Наглядової ради обираються лише з
числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової
ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (надалi –
«Представники акцiонерiв»), та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради,
який обирається, як Представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

19 квiтня 2017 на рiчних
загальних зборах акцiонерiв
Товариства, прийнято рiшення
про обрання Наглядової ради
Товариства на строк до дати
проведення наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства у
складi 3 (трьох) членiв Наглядової
ради Товариства, а саме: Рибалко Олександр Анатолiйович
(представник акцiонера PALMROSE B.V.); - Гармаш
Людмила Миколаївна; Скотаренко Дмитро
Олександрович. 12.05.2017 ПрАТ
"ЄВРАЗ ЮЖКОКС" отримало
повiдомлення акцiонера
PALMROSE B.V. про замiну
члена Наглядової ради Товариства
– представника акцiонера

PALMROSE B.V. у зв’язку з яким,
припинено повноваження члена
Наглядової ради Товариства
Рибалко Олександра
Анатолiйовича та призначено
нового члена Наглядової ради
Товариства Мар’янчука
Олександра Олександровича, який
представляє iнтереси акцiонера
Товариства - PALMROSE B.V.
(без обмеження повноважень).

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

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

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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
Також iснують у Товариствi:
Кодекс корпоративного
управлiння, Положення про
iнформацiйну полiтику
Товариства.

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів

Так

Ні

Так

Так

Так

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
10.07.2017 Наглядовою радою
Товариства (протокол б/н вiд
10.07.2017) прийнято рiшення про
обрання аудитора Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Ні

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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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): Iнформацiя щодо залучення iнвестицiй вiдсутня.

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 28.04.2016 р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнформацiя оприлюднена на офiцiйному сайтi Товариства http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство дотримується кодексу Корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

05393079

за КОАТУУ 1210436300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

19.10

1140

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Україна, 51909, Днiпропетроська область,
м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1

Адреса

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

Нематеріальні активи:

1000

1588

1240

0

первісна вартість

1001

3504

3610

0

накопичена амортизація

1002

-1916

-2370

Незавершені капітальні інвестиції

1005

23945

32902

0

Основні засоби:

1010

390205

345967

0

первісна вартість

1011

946453

958487

0

знос

1012

-556248

-612520

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

81

90

0

Відстрочені податкові активи

1045

65536

62259

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

224

399

0

Усього за розділом I

1095

481579

442857

0

Запаси

1100

17335

291964

0

Виробничі запаси

1101

7902

200210

0

Незавершене виробництво

1102

7900

25238

0

Готова продукція

1103

1533

66516

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

710688

199769

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1283

4079

0

з бюджетом

1135

42241

67077

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

5622

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

111

516

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

60277

35654

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

60277

35654

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

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

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

148

1042

0

Усього за розділом II

1195

832083

600101

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1313662

1042958

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

171918

171918

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

10852

13921

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

530512

489260

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

713282

675099

0

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

123953

142834

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

123953

142834

0

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

402364

165699

0

за розрахунками з бюджетом

1620

60940

33886

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

5444

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1916

1973

0

за розрахунками з оплати праці

1630

9010

9200

0

за одержаними авансами

1635

219

11444

0

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

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1978

2823

0

Усього за розділом IІІ

1695

476427

225025

0

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

1313662

1042958

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Компанiя вiдображає основнi засоби за первiсною
вартiстю придбання або будiвництва, без включення
витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та знецiнення. Первiсна вартiсть
включає в себе фактично понесенi витрати на замiну
частин обладнання при дотриманнi необхiдних умов
визнання активiв. На кожну звiтну дату керiвництво
аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення.
За наявностi зазначених ознак керiвництво Компанiї
виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, Яка
визнається рiвною найбiльшою з двох величин:
справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на
продаж, i цiнностi використання активу. При цьому
балансова вартiсть активiв зменшується до величини суми
очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi
витрат(збитку вiд знецiнення) в звiтi про операцiї або в
iншому сукупному прибутку. Збиток вiд знецiнення,

визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди,
сторнується у випадку змiн в оцiночних показниках,
використовуваних для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його
вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його
подальшого використання або вибуття не очiкується.
Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям
активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою
вартiстю) включаються до звiту про сукупнi доходи за рiк,
у якому актив був знятий з облiку.
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного
будiвництва, нараховується за прямолiнiйним методом
протягом передбачуваного строку корисного
використання активiв. Строки корисного використання
аналiзуються i при необхiдностi, коригуються за станом на
кожну звiтну дату.
У таблицi нижче наведенi термiни корисного
використання об'єктiв основних засобiв.
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений
залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Будiвлi та споруди 1- 38 10
Машини i обладнання 1- 20 5
Транспортнi засоби 1-12 5
Iншi основнi засоби 1- 17 5
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом
12-ти мiсяцiв 2017 року проводились пiдприємством
вiдповiдно до вимог МСФЗ16 «Основнi засоби», на
пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку
необоротних активiв» та облiкової полiтики.
Компанiя приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з
термiном служби бiльше 1 року (у тому числi об'єкти, що
знаходяться на державнiй реєстрацiї) використовуванi у
виробничiй, торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей
адмiнiстративного управлiння. У складi основних засобiв
враховуються об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, що
знаходяться в невиробничих пiдроздiлах) за нульовою
вартiстю до моменту перемiщення у виробничий пiдроздiл
або повного вибуття об'єкту.
Компанiя нараховує амортизацiю окремо по кожному
iстотному компоненту об'єкта основних засобiв.
Витрати на утримання об'єктiв основних засобiв
вiдносяться на витрати в момент їх виникнення. Витрати
на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а
замiненi об'єкти списуються.
Незавершене будiвництво представляє собою основнi
засоби на стадiї будiвництва та облiковуються по
собiвартостi. Вони включають вартiсть будiвництва та
iншi прямi витрати, аванси сплаченi за основнi засоби,
роботи з капiтального будiвництва. Незавершене
будiвництво не амортизується до тих пiр, поки

вiдповiдний актив не буде добудований та введений в
експлуатацiю
Станом на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2016 року
основнi засоби включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Первiсна або переоцiнена вартiсть:
Будiвлi та споруди 223 334 220 056
Машини та устаткування 682 613 673 585
Транспорт та транспортнi засоби 43 809 44 144
Iншi ОС 8 731 8 668
Незавершене будiвництво 79 110 69 201
1 037 597 1 015 654
Накопичена амортизацiя та знецiнення:
Будiвлi та споруди (119 166) (108 688)
Машини та устаткування (449 959) (405 935)
Транспорт та транспортнi засоби (36 640) (35 281)
Iншi ОС (6 755) (6 344)
Незавершене будiвництво - знецiнення (46 208) (45 256)
(658 728) (601 504)
378 869 414 150
У складi незавершеного будiвництва вiдображенi авансовi
платежi постачальникам та пiдрядникам основних засобiв
у розмiрi 755 тис.грн. на 31.12.2017, 442 тис. грн. на
31.12.2016 року
Компанiя не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти
основних засобiв пiд час їх переведення на реконструкцiю,
модернiзацiю, консервацiю. Станом на 31.12.17 первiсна
вартiсть таких об’єктiв складала 223 843 тис.грн.,
накопичена амортизацiя (106 720) тис.грн., накопичене
знецiнення (3 443)тис.грн.
Залишкова вартiсть наданих основних засобiв в оренду
складає 165 тис.грн.
У фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не
надавались.
Сума знецiнення основних засобiв та капiтальних
iнвестицiй у 2017 роцi складає 1 298 тис.грн., в тому числi
основних засобiв, що лiквiдованi на суму 15 тис.грн,
основних засобiв, що планують лiквiдувати на суму 10
тис.грн., основних засобiв, що почали використовуватися
в соцiальнiй сферi 1 тис.грн. та капiтальних iнвестицiй, на
суму 1 259 тис.грн. роботи з яких припиненi на
невизначенний термiн ("Кап.ремонт печi для спалювання
сiрководню №2 iнв.№41413", "Створення нового ОЗ
"Будiвля насосної станцiї кислоти цеху вловлювання
ПрАТ« ЄВРАЗ ЮЖКОКС » за адресою:
вул.ВячеславаЧорновола, 1в м.Камян'ське.Нове
будiвництво" та iн.), та обладнання на складi,
використання якого не планується на суму 13 тис.грн.
("Агрегат повiтряно-опалювальний АТ-ЕВР 1,8-22,5 зi
щитом управлiння")
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю
на час придбання. Пiсля первiсного визнання за

собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи
вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного перiоду корисного
використання, та оцiнюються на предмет втрати
корисностi при наявностi ознак такої втрата корисностi.
Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки
корисного використання становлять:
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений
залишковий строк корисного використання (рокiв)
Комп'ютернi програми 1-5 3
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 1-5 6
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк
нематерiальних активiв протягом 12- ти мiсяцiв 2017 року
здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до норм
МСБО 38 «Нематерiальнi активи», на пiдставi «Iнструкцiї
по порядку ведення облiку необоротних активiв» та
облiкової полiтики. Iншi об'єкти (лiцензiї, патенти,
невинятковi права користування комп'ютерними
програмами з термiном служби не бiльше 1 року), не
визнаються нематерiальними активами, враховуються у
Дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим
авансам i списуються до складу витрат рiвномiрно
впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного
забезпечення.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв
визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй категорiї
витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
нематерiальнi активи включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Первiсна або переоцiнена вартiсть:
Комп'ютернi програми 3 424 3 412
Iншi НМА,вкл. аванси 186 92
3 610 3 504
Накопичена амортизацiя та знецiнення:
Комп'ютернi програми (2 340) (1 897)
Iншi НМА,вкл. аванси (30) (19)
(2 370) (1 916)
1 240 1 588
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин:
собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому
вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для сировини, основних
матерiалiв, напiвфабрикатiв – по середньозваженiй
собiвартостi, допомiжнi матерiали, палива, запасних
частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та
покупних напiвфабрикатiв за методом iдентифiкованої
собiвартостi.

Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття
здiйснювалось за цiнами продажу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну
реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат,
пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi, та
витрат на її реалiзацiю.
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 року запаси
включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Виробничi запаси 200 210 7 902
Незавершене виробництво 25 238 7 900
Готова продукцiя 66 516 1 533
291 964 17 335
Резерв з списання вартостi запасiв до чистої вартостi
реалiзацiї на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
становив 980 тис.грн. та 1 407 тис.грн. вiдповiдно.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Компанiя станом на 31 грудня 2017 року має
довгострокову дебiторську заборгованiсть у розмiрi
90тис.грн, а саме по ПАТ «Пiвденний ГЗК» (номiнальна
вартiсть 1 332 тис. грн. та нарахований дисконт (1 242 тис.
грн.).
Станом на 31 грудня 2016 року мала довгострокову
дебiторську заборгованiсть у розмiрi 81 тис.грн, а саме по
iншим контрагентам на суму 2 тис.грн та по ПАТ
«Пiвденний ГЗК» у сумi 79 тис.грн. (номiнальна вартiсть 1
332 тис. грн. та нарахований дисконт (1 254 тис. грн.)
Дана заборгованiсть утворилась в результатi укладених
Мирових угод мiж ПАТ «Пiвденний ГЗК» та ПрАТ «Євраз
Южкокс» про вiдстрочення платежу строком на 25 рокiв.
Заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю,
визначеною з використанням методу ефективної
процентної ставки, яка складала 15,0%. Дата погашення
заборгованостi 2037 рiк.
Вiдстроченi податковi зобов'язання та податок на
прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за
методом зобов'язань станом на дату складання балансу по
всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для
цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх
оподатковуваних тимчасових рiзницях.
На кожну балансову дату Компанiя переглядає балансову
вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх
балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi
одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що
дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого
податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
визначаються за податковими ставками (та податковими
законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому

вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання,
на основi дiючих або оголошених на дату балансу
податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується
операцiй, якi облiковуються не в звiтi про прибутки та
збитки, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений податок
на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються
безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi
капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi
повного юридичного права зарахувати поточнi податковi
активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та
якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного
податкового органу
Станом на 31 грудня 2017 i 2016роки складовi податку на
прибуток були наступними, тис.грн.:
2017 2016
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у
поточному перiодi 14 2 661
Податок на прибуток за звiтний перiод (3 753) (11 605)
Доходи (витрати) з вiдстроченого оподаткування (3 277)
(10 930)
(7 016) (19 874)
Доходи Компанiї пiдлягають оподаткуванню лише на
територiї України.
Узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у
цiй фiнансовiй звiтностi, та прибутку бухгалтерського
збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в
Українi 18% на 31.12.2017 та на 31.12.2016 рiк з
урахуванням ставок податку на прибуток згiдно положень
Податкового кодексу України, наведено нижче:
2017 2016
Прибуток / (Збиток) до оподаткування 1 653 54 030
Ставка 18% 18%
Гiпотетичний дохiд (витрати) з податку за встановленою
(298) (9 725)
Вплив змiни ставки оподаткування - Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню
для цiлей оподаткування (6 718) (6 166)
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у
поточному перiодi (14) 2 661
Вiдстрочений податок за минулий перiод, (коригування
минулого перiоду, що вiдображено у поточному перiодi)
14 (6 644)
Доходи (витрати) з податку на прибуток (7 016) (19 874)
Ставка податку на прибуток згiдно положень Податкового
кодексу України станом на станом на 01.01.2017 складає
18%.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31
грудня 2017 року пов'язанi з наступними статтями:
31.12.2017 Змiна, визнана у Звiтi про сукупний дохiд Змiна

у зв’язку з коригуванням минулого перiоду 01.01.2017
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ)
ВПЗ - Нематерiальнi активи 0 3 - (3)
ВПЗ - Iнше (240) - - (240)
(240) 3 - (243)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА)
ВПА – Основнi засоби 48 046 (882) - 48 928
ВПА – Нарахованi зобов'язання 14 313 (2 492) 17 16 788
ВПА - Iнше 94
34 (3) 63
ВПА –Нематерiальнi активи 46 46
62 499 (3 294) 14 65 779
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 62 259 (3 291) 14 65
536
Згiдно за прогнозними даними управлiнського облiку в
майбутнiх перiодах Компанiя планує працювати з
прибутком та використовувати вiдстроченнi податковi
активи для зменшення своїх податкових зобов'язань.
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи
вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною
вартiстю, яка визначається як первiсна вартiсть
заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiв боргiв.
Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, нарахування
резерву сумнiвних боргiв на поточну дебiторську
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги,
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом,
дебiторську заборгованiсть за авансами виданими та iншу
поточну дебiторську заборгованiсть,щодо яких iснує
невпевненiсть її погашення боржником, визначається на
основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
торгiвельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть
включали наступне, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Торгiвельна поточна дебiторська заборгованiсть 199 888
710 747
Резерв сумнiвних боргiв (119) (59)
199 769 710 688
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 977 526
Резерв сумнiвних боргiв (461) (415)
516 111
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
передплати та розрахунки з бюджетом включали
наступне, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть
61455 42 241
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 5 622 67 077 42 241
ПДВ за авансами отриманими 1 037 6
Страховi внески 5 142

1 042 148
Передплати виданi 4 136 1 285
Резерв сумнiвних боргiв (57) (2)
4 079 1 283
Аналiз дебiторської заборгованостi по строкам
виникнення, а також рух резерву сумнiвних боргiв
наведений у примiтцi № 25 до фiнансової звiтностi за 2017
рiк.
Iншi довгостроковi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне, тис.
грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Зобов'язання з виплат працiвникам (Примiтка 17) 142 775
118 840
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв (Примiтка 20) - 5 038
Iнша довгострокова заборгованiсть 59 75
142 834 123 953
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв
Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не створювала
резерв з лiквiдацiї основних засобiв у зв’язку з вiдсутнiстю
чiтких планiв на строки та майбутнi витрати з лiквiдацiї
основних засобiв. Станом на 31 грудня 2016 року у
Компанiї був створений резерв з лiквiдацiї основних
засобiв в сумi 5038 тис.грн. пiд об'єкти, якi не можуть бути
використанi в подальшiй дiяльностi пiдприємства
(використаннi у виробництвi, передачi в оренду,
реалiзацiї). Ставка дисконту дорiвнювалась 16%.
Iнша довгострокова заборгованiсть
Компанiя станом на 31 грудня 2017року має
довгострокову заборгованiсть згiдно рiшенню
апеляцiйного суду про вiдшкодування матерiальної шкоди
Малiвановiй Н. В. у сумi 59 тис. грн.
Компанiя станом на 31 грудня 2016 року мала
довгострокову заборгованiсть згiдно рiшенню
апеляцiйного суду про вiдшкодування матерiальної шкоди
Малiвановiй Н. В. у сумi 75 тис. грн. Зобов'язання з виплат
працiвникам
Плани зi встановленими внесками
Пенсiйнi плани з встановленими внесками являють собою
вiдрахування Компанiї Пенсiйному Фонду, Фонду
соцiального страхування та Фонду зайнятостi. У Компанiї
немає юридичних або добровiльно прийнятих на себе
зобов'язань по наступним вiдрахуванням в вiдношеннi
проведених виплат.
Плани зi встановленими виплатами
Компанiя формує забезпечення витрат пов’язаних з
зобов’язаннями вiдшкодовувати Пенсiйному фонду
України витрати на виплату та доставку пенсiй,
нарахованих на пiльгових умовах громадянам, якi
працювали повний робочий день на пiдземних роботах та
роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими
умовами працi на пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 13 ЗУ

«Про пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову
пенсiю.
Чистi витрати по виплатах (визнанi у звiтi про фiнансовi
результати) за 2017 i 2016рiк:
2017 2016
Вартiсть поточних послуг 3 373 5 418
Процентнi витрати 19 849 17 051
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному
роцi 351 (70)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв на початок року - (1
663)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв на кiнець року (21
620) (2 126)
1 953 18 610
Рух зобов’язань по плану зi встановленими виплатами за
12 мiсяцiв 2017 та 2016 рокiв
2017 2016
Станом на 1 сiчня 118 840 138 183
Вартiсть поточних послуг 3 373 5 418
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (21 620) (3 789)
Процентнi витрати 19 849 17 051
Виплаченi винагороди (10 838) (10 712)
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному
роцi 351
(70)
Збитки (прибутки), визнаннi у iншому сукупному доходi
32 820 (27 241)
Станом на 31 грудня 142 775 118 840
Актуарнi збитки (прибутки), визнанi в звiтi про сукупнi
доходи
2017 2016
Результат змiн у демографiчних актуарних допущеннях
(81) 100
Результат змiн у фiнансових актуарних допущеннях 26
570 (18 912)
Коригування зобов’язань по плану на основi досвiду 6 682
(8 499)
33 171 (27 311)
Основнi припущення, використанi при визначеннi
пенсiйних зобов'язань за планами, наведенi нижче:
2017 2016
Ставка дисконтування 11,6% 17,5%
Майбутнiй зрiст заробiтної плати 14,00% ,
потiм 6% 11%
Iнфляцiя 14,00% ,
потiм 6% 11%
Середня тривалiсть життя - чоловiки, рокiв 65 64
Середня тривалiсть життя - жiнки, рокiв 75 75
За цим пенсiйним планом немає активiв.
Середньозважена тривалiсть зобов'язання зi
встановленими виплатами станом на 31 грудня 2017року
складає 8,3 рокiв, на 31 грудня 2016 року складала 8,5
роки.

Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом
Ми провели аналiз чутливостi для того, щоб
проiлюструвати дiю змiн в основних актуарних
припущеннях, що використалися для оцiнки, на розмiр
зобов'язання за планом зi встановленими виплатами
станом на 31.12.2017. Аналiз проводився вiдносно всiх
зобов'язань при змiнi основних номiнальних параметрiв
моделi.
Параметр Змiна пiдсумкових зобов'язань, %
- 10,0 % + 10,0 %
Змiна винагород:
вiд росту заробiтної плати (5 186) 5 567
вiд iнфляцiї (1 742) 1 765
Ставка дисконтування 14 890 (12 651)
Абсолютний вимiр параметра -1 рiк + 1 рiк
Очiкувана тривалiсть життя, чоловiки (1 178) 1 119
Очiкувана тривалiсть життя, жiнки (131) 122
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
податки до сплати включали наступнi види податкiв,
тис.грн:
31.12.2017 31.12.2016
ПДВ 31 907 53 894
Податок з доходiв фiзичних осiб 1 032 842
Податок на нерухоме майно 105 25
Вiйськовий збiр 86 70
Податок на землю 61 90
Податок на прибуток - 5 444
Iншi податки, штрафи та пенi 695 575
33 886 60 940
Iншi поточнi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
iншi поточнi зобов’язання включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Iнша заборгованiсть iншi компанiї 2 823 1 978
2 823 1 978
Резерви
Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не нараховувала
резерви з лiквiдацiї основних засобiв.
Резерви (короткостроковi i довгостроковi),
крiм податкiв
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв
На початок перiоду 5 038
Збiльшення у зв’язку з рухом часу (Примiтка 23) 616
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну (5 654)
На кiнець перiоду (Примiтка 17,19) 0
Керівник

А.Л.Шабанов

Головний бухгалтер

Посаду Головного бухгалтера не передбачено.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05393079

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

3388651

2762785

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

( 3162722 )

( 2534718 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

225929

228067

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

10106

1201

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

( 52723 )

( 46000 )

Витрати на збут

2150

( 91002 )

( 62607 )

Інші операційні витрати

2180

( 71418 )

( 49928 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

20892

70733

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1226

1136

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 20465 )

( 17839 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1653

54030

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-7016

-19874

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

34156

збиток

2355

( 5363 )

(0)

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

-32820

27241

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-32820

27241

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-32820

27241

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-38183

61397

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

3058585

2345707

Витрати на оплату праці

2505

110256

93458

Відрахування на соціальні заходи

2510

5092

20250

Амортизація

2515

57989

58928

Інші операційні витрати

2520

145944

174910

Разом

2550

3377866

2693253

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

687671084

687671084

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

687671084

687671084

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.00780

0.04967

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.00780

0.04967

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Виручка визнається у тому разi, якщо отримання
економiчних вигiд Компанiєю оцiнюється як iмовiрне, i
якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка
оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої
винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також
податкiв або мит iз продажу. Компанiя аналiзує договори,
що укладаються нею, якi передбачають отримання
виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою
визначення того, чи виступає вона як принципал або
агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як
принципал за всiма такими договорами. Для визнання
виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу
може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та
вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять
до покупця, зазвичай, при доставцi товарiв.
За 2017рiк 94% доходу вiд реалiзацiї (у 2016 роцi 73%)
складає дохiд вiд реалiзацiї коксу та коксохiмiчної
продукцiї власного виробництва, залишок доходу вiд
реалiзацiї за 2017 рiк складає: дохiд вiд реалiзацiї товарiв 4% та наданих послуг - 2 %.
Виручка вiд реалiзацiї за географiчними напрямками в
2017 i 2016 роцi становила:
2017 2016
Україна 2 892 540 2 273 866
За межами України 496 111 488 919
3 388 651 2 762 785
До собiвартостi реалiзованої продукцiї, витрат на збут,
адмiнiстративних, та iнших операцiйних витрат були
включенi наступнi витрати за 12 мiсяцiв 2017 i 2016рокiв,
тис.грн.:
2017 2016
Собiвартiсть товарно-матерiальних запасiв,
вiднесена на витрати (3 058 585) (2 345 707)
Витрати на утримання персоналу,
включаючи вiдрахування на соцiальне забезпечення (115
348) (116 708)

Амортизацiйнi вiдрахування (57 989) (58 928)
Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi витрати за 2017 i 2016 роки становили,
тис.грн.:
2017 2016
Витрати по операцiям соцiального характеру (37 127) (13
258)
Витрати на утримання законсервованих виробничих
потужностей (амортизацiя, зарплата тощо) (19 965) (16
435)
Витрати пов’язанi з тимчасовими зупиненням дiяльностi
та простоями (8 603) (15 368)
Iншi (4 613) (2 750)
Витрати на вiйськовi збори , мобiлiзацiю (906) (1 378)
Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття необоротних
активiв (204) (6)
Знецiнення об’єктiв НКI - (1 441)
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну резерву на
лiквiдацiю основних засобiв - 708
Всього (71 418) (49 928)
Операцiйнi доходи за 2017 i 2016 роки становили, тис.грн.:
2017 2016
Доходи/(Витрати) вiд курсових рiзниць 4 627 185
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну резерву на
лiквiдацiю основних засобiв 4 432 Доходи вiд демонтажу основних засобiв 808 359
Iншi 118 113
Прибуток вiд надлишкiв ОЗ,НКБ та обладнання при
iнвентаризацiї 60 525
Дохiд минулого року отриманий у поточному роцi 52 2
Дохiд вiд продажу основних засобiв 9 17
Всього 10 106 1 201
Процентний дохiд
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за
амортизованою вартiстю, i процентними фiнансовими
активами, класифiкованими як наявнi для продажу,
процентний дохiд або витрати визнаються з
використанням методу ефективної процентної ставки, що
точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або
надходження грошових коштiв протягом очiкуваного
строку використання фiнансового iнструменту або, якщо
це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний
дохiд включається до складу фiнансового доходу у звiтi
про сукупнi прибутки та збитки.
Компанiя сплачує поточнi внески за державною
пенсiйною програмою для своїх працiвникiв згiдно ставок,
що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду
оплати працi. У звiтi про сукупнi доходи витрати,
пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi,
що й вiдповiдна сума заробiтної плати. Вiдшкодування в
пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам
компанiї, якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з

законодавством України.
1. Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в
розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв,в залежностi вiд
стажу робiтника, згiдно колективного договору.
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по
виплатах персоналу за цими програмами визначаються в
фiнансовiй звiтностi за методом нарахування
прогнозованих одиниць, що застосовується до всiх
працiвникiв, якi залученi до програми.
Актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно у звiтi
про сукупнi доходи.
Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних
планах нараховується прямолiнiйним методом протягом
перiоду до моменту, коли цi суми належать до виплати.
Якщо вартiсть ранiше наданих послуг повинна
враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi
зобов'язання, то вiдповiдно вона нараховується одразу в
повнiй сумi.
Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими
виплатами являє собою приведену вартiсть зобов'язань за
планом з установленими виплатами (визначену з
використанням ставки дисконтування, розрахованої на
основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як
пояснюється у Примiтцi № 17 до фiнансової звiтностi за
вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг
працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої
вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути
виплаченi зобов'язання.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi витрати та доходи за 2017i 2016 роки
становили, тис. грн.:
Вiдсотки до сплати 2017 2016
Вiдсотки за пенсiйними зобов’язаннями (Примiтка 17) (19
849) (17 051)
Вiдсотки вiд дисконтування резерву вiд лiквiдацiї
основних
Засобiв (616) (788)
Всього (20 465) (17 839)
Вiдсотки до отримання
Вiдсотки банку до отримання 1 214 1 126
Списання дисконту за фiнансовими активами 12 10
Всього 1 226 1 136
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi
ПрАТ «Євраз Южкокс» за 2016рiк складає сукупний дохiд
(38 183) тис.грн. Результат фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк складає сукупний дохiд
61 397 тис.грн.
Керівник

Шабанов Андрiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Посаду Головного бухгалтера не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05393079

(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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

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

0

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

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

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

0

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

0

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
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
емiтентом не складається.

Керівник

Шабанов Андрiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Посаду Головного бухгалтера не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05393079

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

1653

0

54030

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

57989

X

58933

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

34404

0

10074

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

4627

0

183

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

5247

0

209

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

214040

0

314375

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

234690

0

319073

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

15179

0

115638

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

14804

X

34789

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

375

0

80849

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

39

X

17

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

23928

X

20648

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

23889

0

20631

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

23514

60218

0

Залишок коштів на початок року

3405

60277

X

776

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

1109

0

717

Залишок коштів на кінець року

3415

35654

0

60277

0

Примітки

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi.
При складаннi «Звiту про рух грошових коштiв» Компанiя
дотримується вимог викладених у МСБО 7 «Звiт про рух
грошових коштiв», а не рекомендацiй наведених в
iнструкцiї Мiнiстерства Фiнансiв України. Розкриття
розбiжностей, якi виникли мiж методами МСФЗ та

вимогами Мiнiстерства Фiнансiв України, наведенi нижче
у графi «Коментар Компанiї»
№
з/п Показники, що порiвнюються (згiдно Метод
рекомендацiй) Порiвнювальнi показники (згiдно Метод
рекомендацiй) Коментар Компанiї
1. Рядок 3520, графа 3 Форма № 2, рядки 2255, 2270 графа
3 мiнус рядки 2200, 2220, 2240, графа 3 Перевiрка не
виконується, бо Компанiя включає збиток/прибуток вiд не
операцiйної дiяльностi та iнших не грошових операцiї
(наприклад, дисконтування нефiнансових iнструментiв ,
нарахування/вiдновлення резервiв сумнiвних боргiв по
дебiторськiй заборгованостi) до «Звiту про фiнансовi
результати» у рядки 2180 «Iншi операцiйнi витрати»,2120
«Iншi операцiйнi доходи»,2150 «Витрати на збут» та iншi.
2. Рядок 3540, графа 4 Форма № 2, рядок 2250 графа 3
Перевiрка не виконується, бо Компанiя вважає, що
фiнансовi витрати (рядок 2250 «Звiт про фiнансовi
результати ») належить
вiдображати у графi «Надходження» (ф .3-н).
У зв’язку з тим, що немає технiчної можливостi внести
дану суму в графу «Надходження», Компанiя, для
усунення розбiжностей у пiдрахунку руху грошових
коштiв , в Звiтi для Регулярної рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв суму фiнансових витрат вiдображає у графi
4 ,6 «видаток» рядка 3540 з вiд’ємним знаком.
3. Рядок 3410, графа 4 . Перевiрка не виконується, бо
Компанiя вважає, що до рядка 3515 повиннi включатися
всi курсовi рiзницi , що виникли в ходi господарської
дiяльностi Компанiї, а до рядка 3410 – курсовi рiзницi по
грошовим коштам.
Грошовими коштами, якi недоступнi для використання
пiдприємством є грошовi кошти в iноземнiй валютi, якi
знаходяться на рахунках в банку Росiї – правонаступника
колишнього «Зовнiшекономбанка»СРСР. Сума цих коштiв
на 31.12.2009р. - 0,1грн.,що дорiвнює 13348,95 iнвалютних
рублiв. До балансу цi кошти не були включенi. У
бухгалтерському облiку i звiтностi грошовi кошти та їх
еквiваленти в усiх суттєвих аспектах представленi,
класифiкованi та оцiненi згiдно з нормативними вимогами
щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi.
Грошовi кошти, що представленi в звiтi про фiнансовий
стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському
рахунку .
Станом на 31 грудня 2017року та 31 грудня 2016 року
грошовi кошти та їх еквiваленти на поточних банкiвських
рахунках, були деномiнованi в наступних валютах, тис.
грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Гривнi 24 957 56 273
Долари США 10 169 3 775

ЄВРО 528 229
35 654 60 277
Керівник

Шабанов Андрiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Посаду Головного бухгалтера не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ
ЮЖКОКС"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05393079

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

171918

0

0

10852

530512

0

0

713282

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

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

171918

0

0

10852

530512

0

0

713282

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-5363

0

0

-5363

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-32820

0

0

-32820

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

-32820

0

0

-32820

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

3069

-3069

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

3069

-41252

0

0

-38183

Залишок на
кінець року

4300

171918

0

0

13921

489260

0

0

675099

Примітки

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року статутний капiтал складав 171
917 771 грн., його розподiлено на 687 671 084 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють
бiльше 10% акцiй в статутному капiталi товариства наведена в таблицi:
Найменування Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2017 Частка в
статутному капiталi (%) станом на 31.12.2016
HE 371433 DASHURIA LIMITED (Кiпр ) Адреса: Themistotokli Dervi, буд.3, Nicosia,
Julia House, 1066 Кiлькiсть акцiй у володiннi 652 988 677 штук. Номiнальна вартiсть
акцiй 163 247 169,25 грн. 94,9565 PALMROSE B.V (ПАЛМРОЗ Б.В).Адреса: Нiдерланди, Амстердам, Hoogoorddreef,
15, Amsterdam 1101ВА.
Кiлькiсть акцiй у володiннi 652 988 677 штук. Номiнальна вартiсть акцiй 163 247
169,25 грн. - 94,9565
Iншi акцiонери.
Кiлькiсть акцiй у володiннi 34 682 407 штук. Номiнальна вартiсть акцiй 8 670 601,75
грн. 5,0435 5,0435
Компанiя не зарезервувала акцiї для випуску згiдно з опцiонами та iншими
контрактами.
У 2017 роцi змiнi щодо кiлькостi акцiй, що перебували в обiгу емiтента не
вiдбувалось.
Згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Компанiї вiд 19.04.2017р., « Про
порядок розподiлу прибутку ( покриття збиткiв) за результатами дiяльностi
Товариства у 2016 роцi» прийнято рiшення про формування резервного капiталу у
розмiрi 5% вiд суми чистого прибутку (сукупного доходу) в сумi 3 069 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 загальна сума резервного капiталу складала 10 852тис.грн.

Таким чином загальна сума резервного капiталу станом на 31.12.2017 складає 13
921тис.грн
Керівник

Шабанов Андрiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Посаду Головного бухгалтера не передбачено

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Компанiя вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без
включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин
обладнання при дотриманнi необхiдних умов визнання активiв. На кожну звiтну дату керiвництво
аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення.
За наявностi зазначених ознак керiвництво Компанiї виробляє оцiнку суми очiкуваного
вiдшкодування, Яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу,
за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi використання активу. При цьому балансова вартiсть
активiв зменшується до величини суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi
витрат(збитку вiд знецiнення) в звiтi про операцiї або в iншому сукупному прибутку. Збиток вiд
знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в
оцiночних показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування
активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних
вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що
виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi
доходи за рiк, у якому актив був знятий з облiку.
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним
методом протягом передбачуваного строку корисного використання активiв. Строки корисного
використання аналiзуються i при необхiдностi, коригуються за станом на кожну звiтну дату.
У таблицi нижче наведенi термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв.
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий
строк корисного використання (рокiв)
Будiвлi та споруди 1- 38 10
Машини i обладнання 1- 20 5
Транспортнi засоби 1-12 5
Iншi основнi засоби 1- 17 5
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом 12-ти мiсяцiв 2017 року проводились
пiдприємством вiдповiдно до вимог МСФЗ16 «Основнi засоби», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку
ведення облiку необоротних активiв» та облiкової полiтики.
Компанiя приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з термiном служби бiльше 1 року (у тому
числi об'єкти, що знаходяться на державнiй реєстрацiї) використовуванi у виробничiй,
торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей адмiнiстративного управлiння. У складi основних
засобiв враховуються об'єкти соцiальної сфери (об'єкти, що знаходяться в невиробничих
пiдроздiлах) за нульовою вартiстю до моменту перемiщення у виробничий пiдроздiл або повного
вибуття об'єкту.
Компанiя нараховує амортизацiю окремо по кожному iстотному компоненту об'єкта основних
засобiв.
Витрати на утримання об'єктiв основних засобiв вiдносяться на витрати в момент їх виникнення.
Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються.
Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та
облiковуються по собiвартостi. Вони включають вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати,
аванси сплаченi за основнi засоби, роботи з капiтального будiвництва. Незавершене будiвництво
не амортизується до тих пiр, поки вiдповiдний актив не буде добудований та введений в
експлуатацiю
Станом на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2016 року основнi засоби включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016

Первiсна або переоцiнена вартiсть:
Будiвлi та споруди 223 334 220 056
Машини та устаткування 682 613 673 585
Транспорт та транспортнi засоби 43 809 44 144
Iншi ОС 8 731 8 668
Незавершене будiвництво 79 110 69 201
1 037 597 1 015 654
Накопичена амортизацiя та знецiнення:
Будiвлi та споруди (119 166) (108 688)
Машини та устаткування (449 959) (405 935)
Транспорт та транспортнi засоби (36 640) (35 281)
Iншi ОС (6 755) (6 344)
Незавершене будiвництво - знецiнення (46 208) (45 256)
(658 728) (601 504)
378 869 414 150
У складi незавершеного будiвництва вiдображенi авансовi платежi постачальникам та пiдрядникам
основних засобiв у розмiрi 755 тис.грн. на 31.12.2017, 442 тис. грн. на 31.12.2016 року
Компанiя не припиняє нарахування амортизацiї на об’єкти основних засобiв пiд час їх
переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. Станом на 31.12.17 первiсна вартiсть
таких об’єктiв складала 223 843 тис.грн., накопичена амортизацiя (106 720) тис.грн., накопичене
знецiнення (3 443)тис.грн.
Залишкова вартiсть наданих основних засобiв в оренду складає 165 тис.грн.
У фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не надавались.
Сума знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй у 2017 роцi складає 1 298 тис.грн., в
тому числi основних засобiв, що лiквiдованi на суму 15 тис.грн, основних засобiв, що планують
лiквiдувати на суму 10 тис.грн., основних засобiв, що почали використовуватися в соцiальнiй
сферi 1 тис.грн. та капiтальних iнвестицiй, на суму 1 259 тис.грн. роботи з яких припиненi на
невизначенний термiн ("Кап.ремонт печi для спалювання сiрководню №2 iнв.№41413",
"Створення нового ОЗ "Будiвля насосної станцiї кислоти цеху вловлювання ПрАТ« ЄВРАЗ
ЮЖКОКС » за адресою: вул.ВячеславаЧорновола, 1в м.Камян'ське.Нове будiвництво" та iн.), та
обладнання на складi, використання якого не планується на суму 13 тис.грн. ("Агрегат повiтряноопалювальний АТ-ЕВР 1,8-22,5 зi щитом управлiння")
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного
визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду
корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої
втрата корисностi. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання
становлять:
Строк корисного використання (рокiв) Середньозважений залишковий строк корисного
використання (рокiв)
Комп'ютернi програми 1-5 3
Iншi НМА, вкл. аванси виданi 1-5 6
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 12- ти мiсяцiв
2017 року здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до норм МСБО 38 «Нематерiальнi
активи», на пiдставi «Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв» та облiкової
полiтики. Iншi об'єкти (лiцензiї, патенти, невинятковi права користування комп'ютерними
програмами з термiном служби не бiльше 1 року), не визнаються нематерiальними активами,
враховуються у Дебiторськiй заборгованостi за розрахунками по виданим авансам i списуються до
складу витрат рiвномiрно впродовж дiї лiцензiй, дозволiв, сертифiкатiв, програмного
забезпечення.

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний дохiд в тiй
категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року нематерiальнi активи включали наступне,
тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Первiсна або переоцiнена вартiсть:
Комп'ютернi програми 3 424 3 412
Iншi НМА,вкл. аванси 186 92
3 610 3 504
Накопичена амортизацiя та знецiнення:
Комп'ютернi програми (2 340) (1 897)
Iншi НМА,вкл. аванси (30) (19)
(2 370) (1 916)
1 240 1 588
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для
сировини, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв – по середньозваженiй собiвартостi, допомiжнi
матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та покупних
напiвфабрикатiв за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття здiйснювалось за цiнами продажу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням
продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю.
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 року запаси включали наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Виробничi запаси 200 210 7 902
Незавершене виробництво 25 238 7 900
Готова продукцiя 66 516 1 533
291 964 17 335
Резерв з списання вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї на 31 грудня 2017 року та 31
грудня 2016 року становив 980 тис.грн. та 1 407 тис.грн. вiдповiдно.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Компанiя станом на 31 грудня 2017 року має довгострокову дебiторську заборгованiсть у розмiрi
90тис.грн, а саме по ПАТ «Пiвденний ГЗК» (номiнальна вартiсть 1 332 тис. грн. та нарахований
дисконт (1 242 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2016 року мала довгострокову дебiторську заборгованiсть у розмiрi 81
тис.грн, а саме по iншим контрагентам на суму 2 тис.грн та по ПАТ «Пiвденний ГЗК» у сумi 79
тис.грн. (номiнальна вартiсть 1 332 тис. грн. та нарахований дисконт (1 254 тис. грн.)
Дана заборгованiсть утворилась в результатi укладених Мирових угод мiж ПАТ «Пiвденний ГЗК»
та ПрАТ «Євраз Южкокс» про вiдстрочення платежу строком на 25 рокiв.
Заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу
ефективної процентної ставки, яка складала 15,0%. Дата погашення заборгованостi 2037 рiк.
Вiдстроченi податковi зобов'язання та податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату
складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх
балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях.
На кожну балансову дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових
активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового
активу.

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та
податковими законами), застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя
активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових
ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в звiтi про
прибутки та збитки, облiковується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi
статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного
суб'єкта оподаткування та одного податкового органу
Станом на 31 грудня 2017 i 2016роки складовi податку на прибуток були наступними, тис.грн.:
2017 2016
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi 14 2 661
Податок на прибуток за звiтний перiод (3 753) (11 605)
Доходи (витрати) з вiдстроченого оподаткування (3 277) (10 930)
(7 016) (19 874)
Доходи Компанiї пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України.
Узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй фiнансовiй звiтностi, та прибутку
бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в Українi 18% на 31.12.2017
та на 31.12.2016 рiк з урахуванням ставок податку на прибуток згiдно положень Податкового
кодексу України, наведено нижче:
2017 2016
Прибуток / (Збиток) до оподаткування 1 653 54 030
Ставка 18% 18%
Гiпотетичний дохiд (витрати) з податку за встановленою (298) (9 725)
Вплив змiни ставки оподаткування - Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування (6 718) (6 166)
Податок на прибуток за минулий перiод, вiдображений у поточному перiодi (14) 2 661
Вiдстрочений податок за минулий перiод, (коригування минулого перiоду, що вiдображено у
поточному перiодi) 14 (6 644)
Доходи (витрати) з податку на прибуток (7 016) (19 874)
Ставка податку на прибуток згiдно положень Податкового кодексу України станом на станом на
01.01.2017 складає 18%.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року пов'язанi з
наступними статтями:
31.12.2017 Змiна, визнана у Звiтi про сукупний дохiд Змiна у зв’язку з коригуванням минулого
перiоду 01.01.2017
Вiдстроченнi податковi зобов'язання (ВПЗ)
ВПЗ - Нематерiальнi активи 0 3 - (3)
ВПЗ - Iнше (240) - - (240)
(240) 3 - (243)
Вiдстроченнi податковi активи (ВПА)
ВПА – Основнi засоби 48 046 (882) - 48 928
ВПА – Нарахованi зобов'язання 14 313 (2 492) 17 16 788
ВПА - Iнше 94
34 (3) 63
ВПА –Нематерiальнi активи 46 46
62 499 (3 294) 14 65 779
Вiдстроченнi податковi активи, нетто 62 259 (3 291) 14 65 536
Згiдно за прогнозними даними управлiнського облiку в майбутнiх перiодах Компанiя планує
працювати з прибутком та використовувати вiдстроченнi податковi активи для зменшення своїх
податкових зобов'язань.

Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи вiдображається в балансi за чистою
реалiзацiйною вартiстю, яка визначається як первiсна вартiсть заборгованостi за вирахуванням
резерву сумнiв боргiв. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, нарахування резерву
сумнiвних боргiв на поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги,
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, дебiторську заборгованiсть за авансами
виданими та iншу поточну дебiторську заборгованiсть,щодо яких iснує невпевненiсть її погашення
боржником, визначається на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року торгiвельна та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть включали наступне, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Торгiвельна поточна дебiторська заборгованiсть 199 888 710 747
Резерв сумнiвних боргiв (119) (59)
199 769 710 688
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 977 526
Резерв сумнiвних боргiв (461) (415)
516 111
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року передплати та розрахунки з бюджетом
включали наступне, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть 61455 42 241
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 5 622 67 077 42 241
ПДВ за авансами отриманими 1 037 6
Страховi внески 5 142
1 042 148
Передплати виданi 4 136 1 285
Резерв сумнiвних боргiв (57) (2)
4 079 1 283
Аналiз дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, а також рух резерву сумнiвних боргiв
наведений у примiтцi № 25 до фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Iншi довгостроковi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року iншi довгостроковi зобов’язання включали
наступне, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Зобов'язання з виплат працiвникам (Примiтка 17) 142 775 118 840
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв (Примiтка 20) - 5 038
Iнша довгострокова заборгованiсть 59 75
142 834 123 953
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв
Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не створювала резерв з лiквiдацiї основних засобiв у
зв’язку з вiдсутнiстю чiтких планiв на строки та майбутнi витрати з лiквiдацiї основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2016 року у Компанiї був створений резерв з лiквiдацiї основних засобiв в
сумi 5038 тис.грн. пiд об'єкти, якi не можуть бути використанi в подальшiй дiяльностi
пiдприємства (використаннi у виробництвi, передачi в оренду, реалiзацiї). Ставка дисконту
дорiвнювалась 16%.
Iнша довгострокова заборгованiсть
Компанiя станом на 31 грудня 2017року має довгострокову заборгованiсть згiдно рiшенню
апеляцiйного суду про вiдшкодування матерiальної шкоди Малiвановiй Н. В. у сумi 59 тис. грн.
Компанiя станом на 31 грудня 2016 року мала довгострокову заборгованiсть згiдно рiшенню
апеляцiйного суду про вiдшкодування матерiальної шкоди Малiвановiй Н. В. у сумi 75 тис. грн.
Зобов'язання з виплат працiвникам

Плани зi встановленими внесками
Пенсiйнi плани з встановленими внесками являють собою вiдрахування Компанiї Пенсiйному
Фонду, Фонду соцiального страхування та Фонду зайнятостi. У Компанiї немає юридичних або
добровiльно прийнятих на себе зобов'язань по наступним вiдрахуванням в вiдношеннi проведених
виплат.
Плани зi встановленими виплатами
Компанiя формує забезпечення витрат пов’язаних з зобов’язаннями вiдшкодовувати Пенсiйному
фонду України витрати на виплату та доставку пенсiй, нарахованих на пiльгових умовах
громадянам, якi працювали повний робочий день на пiдземних роботах та роботах з особливо
шкiдливими i особливо важкими умовами працi на пiдприємствi i вiдповiдно до ст. 13 ЗУ «Про
пенсiйне забезпечення» мають право на пiльгову пенсiю.
Чистi витрати по виплатах (визнанi у звiтi про фiнансовi результати) за 2017 i 2016рiк:
2017 2016
Вартiсть поточних послуг 3 373 5 418
Процентнi витрати 19 849 17 051
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi 351 (70)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв на початок року - (1 663)
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв на кiнець року (21 620) (2 126)
1 953 18 610
Рух зобов’язань по плану зi встановленими виплатами за 12 мiсяцiв 2017 та 2016 рокiв
2017 2016
Станом на 1 сiчня 118 840 138 183
Вартiсть поточних послуг 3 373 5 418
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (21 620) (3 789)
Процентнi витрати 19 849 17 051
Виплаченi винагороди (10 838) (10 712)
Чистий актуарний прибуток/збиток, визнаний в поточному роцi 351
(70)
Збитки (прибутки), визнаннi у iншому сукупному доходi 32 820 (27 241)
Станом на 31 грудня 142 775 118 840
Актуарнi збитки (прибутки), визнанi в звiтi про сукупнi доходи
2017 2016
Результат змiн у демографiчних актуарних допущеннях (81) 100
Результат змiн у фiнансових актуарних допущеннях 26 570 (18 912)
Коригування зобов’язань по плану на основi досвiду 6 682 (8 499)
33 171 (27 311)
Основнi припущення, використанi при визначеннi пенсiйних зобов'язань за планами, наведенi
нижче:
2017 2016
Ставка дисконтування 11,6% 17,5%
Майбутнiй зрiст заробiтної плати 14,00% ,
потiм 6% 11%
Iнфляцiя 14,00% ,
потiм 6% 11%
Середня тривалiсть життя - чоловiки, рокiв 65 64
Середня тривалiсть життя - жiнки, рокiв 75 75
За цим пенсiйним планом немає активiв.
Середньозважена тривалiсть зобов'язання зi встановленими виплатами станом на 31 грудня
2017року складає 8,3 рокiв, на 31 грудня 2016 року складала 8,5 роки.
Аналiз чуттєвостi за пенсiйним планом
Ми провели аналiз чутливостi для того, щоб проiлюструвати дiю змiн в основних актуарних
припущеннях, що використалися для оцiнки, на розмiр зобов'язання за планом зi встановленими
виплатами станом на 31.12.2017. Аналiз проводився вiдносно всiх зобов'язань при змiнi основних

номiнальних параметрiв моделi.
Параметр Змiна пiдсумкових зобов'язань, %
- 10,0 % + 10,0 %
Змiна винагород:
вiд росту заробiтної плати (5 186) 5 567
вiд iнфляцiї (1 742) 1 765
Ставка дисконтування 14 890 (12 651)
Абсолютний вимiр параметра -1 рiк + 1 рiк
Очiкувана тривалiсть життя, чоловiки (1 178) 1 119
Очiкувана тривалiсть життя, жiнки (131) 122
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року податки до сплати включали наступнi види
податкiв, тис.грн:
31.12.2017 31.12.2016
ПДВ 31 907 53 894
Податок з доходiв фiзичних осiб 1 032 842
Податок на нерухоме майно 105 25
Вiйськовий збiр 86 70
Податок на землю 61 90
Податок на прибуток - 5 444
Iншi податки, штрафи та пенi 695 575
33 886 60 940
Iншi поточнi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року iншi поточнi зобов’язання включали
наступне, тис.грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Iнша заборгованiсть iншi компанiї 2 823 1 978
2 823 1 978
Резерви
Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не нараховувала резерви з лiквiдацiї основних засобiв.
Резерви (короткостроковi i довгостроковi),
крiм податкiв
Резерв з лiквiдацiї основних засобiв
На початок перiоду 5 038
Збiльшення у зв’язку з рухом часу (Примiтка 23) 616
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну (5 654)
На кiнець перiоду (Примiтка 17,19) 0
Продовження тексту приміток
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Компанiєю оцiнюється як
iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз
продажу. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання виручки,
вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент.
Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Для
визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли
значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай,
при доставцi товарiв.
За 2017рiк 94% доходу вiд реалiзацiї (у 2016 роцi 73%) складає дохiд вiд реалiзацiї коксу та
коксохiмiчної продукцiї власного виробництва, залишок доходу вiд реалiзацiї за 2017 рiк складає:

дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 4% та наданих послуг - 2 %.
Виручка вiд реалiзацiї за географiчними напрямками в 2017 i 2016 роцi становила:
2017 2016
Україна 2 892 540 2 273 866
За межами України 496 111 488 919
3 388 651 2 762 785
До собiвартостi реалiзованої продукцiї, витрат на збут, адмiнiстративних, та iнших операцiйних
витрат були включенi наступнi витрати за 12 мiсяцiв 2017 i 2016рокiв, тис.грн.:
2017 2016
Собiвартiсть товарно-матерiальних запасiв,
вiднесена на витрати (3 058 585) (2 345 707)
Витрати на утримання персоналу,
включаючи вiдрахування на соцiальне забезпечення (115 348) (116 708)
Амортизацiйнi вiдрахування (57 989) (58 928)
Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi витрати за 2017 i 2016 роки становили, тис.грн.:
2017 2016
Витрати по операцiям соцiального характеру (37 127) (13 258)
Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей (амортизацiя, зарплата тощо)
(19 965) (16 435)
Витрати пов’язанi з тимчасовими зупиненням дiяльностi та простоями (8 603) (15 368)
Iншi (4 613) (2 750)
Витрати на вiйськовi збори , мобiлiзацiю (906) (1 378)
Витрати (за мiнусом доходiв) вiд вибуття необоротних активiв (204) (6)
Знецiнення об’єктiв НКI - (1 441)
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну резерву на лiквiдацiю основних засобiв - 708
Всього (71 418) (49 928)
Операцiйнi доходи за 2017 i 2016 роки становили, тис.грн.:
2017 2016
Доходи/(Витрати) вiд курсових рiзниць 4 627 185
Ефект змiни оцiночної вартостi та термiну резерву на лiквiдацiю основних засобiв 4 432 Доходи вiд демонтажу основних засобiв 808 359
Iншi 118 113
Прибуток вiд надлишкiв ОЗ,НКБ та обладнання при iнвентаризацiї 60 525
Дохiд минулого року отриманий у поточному роцi 52 2
Дохiд вiд продажу основних засобiв 9 17
Всього 10 106 1 201
Процентний дохiд
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними
фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очiкуванi
майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання
фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової
вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу
фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Компанiя сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв
згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про
сукупнi доходи витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й
вiдповiдна сума заробiтної плати. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй
спiвробiтникам компанiї, якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством
України.
1. Разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв,в

залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору.
Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими
програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць,
що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми.
Актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно у звiтi про сукупнi доходи.
Вартiсть ранiше наданих послуг працiвникiв по пенсiйних планах нараховується прямолiнiйним
методом протягом перiоду до моменту, коли цi суми належать до виплати. Якщо вартiсть ранiше
наданих послуг повинна враховуватись одразу в розрахунку теперiшньої вартостi зобов'язання, то
вiдповiдно вона нараховується одразу в повнiй сумi.
Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть
зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки
дисконтування, розрахованої на основi високоякiсних корпоративних облiгацiй, як пояснюється у
Примiтцi № 17 до фiнансової звiтностi за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг
працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої
безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi витрати та доходи за 2017i 2016 роки становили, тис. грн.:
Вiдсотки до сплати 2017 2016
Вiдсотки за пенсiйними зобов’язаннями (Примiтка 17) (19 849) (17 051)
Вiдсотки вiд дисконтування резерву вiд лiквiдацiї основних
Засобiв (616) (788)
Всього (20 465) (17 839)
Вiдсотки до отримання
Вiдсотки банку до отримання 1 214 1 126
Списання дисконту за фiнансовими активами 12 10
Всього 1 226 1 136
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Євраз Южкокс» за 2016рiк складає
сукупний дохiд (38 183) тис.грн. Результат фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016
рiк складає сукупний дохiд 61 397 тис.грн.
Продовження тексту приміток
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi.
При складаннi «Звiту про рух грошових коштiв» Компанiя дотримується вимог викладених у
МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв», а не рекомендацiй наведених в iнструкцiї Мiнiстерства
Фiнансiв України. Розкриття розбiжностей, якi виникли мiж методами МСФЗ та вимогами
Мiнiстерства Фiнансiв України, наведенi нижче у графi «Коментар Компанiї»
№
з/п Показники, що порiвнюються (згiдно Метод рекомендацiй) Порiвнювальнi показники (згiдно
Метод рекомендацiй) Коментар Компанiї
1. Рядок 3520, графа 3 Форма № 2, рядки 2255, 2270 графа 3 мiнус рядки 2200, 2220, 2240, графа 3
Перевiрка не виконується, бо Компанiя включає збиток/прибуток вiд не операцiйної дiяльностi та
iнших не грошових операцiї (наприклад, дисконтування нефiнансових iнструментiв ,
нарахування/вiдновлення резервiв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi) до «Звiту про
фiнансовi результати» у рядки 2180 «Iншi операцiйнi витрати»,2120 «Iншi операцiйнi
доходи»,2150 «Витрати на збут» та iншi.
2. Рядок 3540, графа 4 Форма № 2, рядок 2250 графа 3 Перевiрка не виконується, бо Компанiя
вважає, що фiнансовi витрати (рядок 2250 «Звiт про фiнансовi результати ») належить
вiдображати у графi «Надходження» (ф .3-н).
У зв’язку з тим, що немає технiчної можливостi внести дану суму в графу «Надходження»,
Компанiя, для усунення розбiжностей у пiдрахунку руху грошових коштiв , в Звiтi для Регулярної
рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв суму фiнансових витрат вiдображає у графi 4 ,6
«видаток» рядка 3540 з вiд’ємним знаком.

3. Рядок 3410, графа 4 . Перевiрка не виконується, бо Компанiя вважає, що до рядка 3515 повиннi
включатися всi курсовi рiзницi , що виникли в ходi господарської дiяльностi Компанiї, а до рядка
3410 – курсовi рiзницi по грошовим коштам.
Грошовими коштами, якi недоступнi для використання пiдприємством є грошовi кошти в
iноземнiй валютi, якi знаходяться на рахунках в банку Росiї – правонаступника колишнього
«Зовнiшекономбанка»СРСР. Сума цих коштiв на 31.12.2009р. - 0,1грн.,що дорiвнює 13348,95
iнвалютних рублiв. До балансу цi кошти не були включенi. У бухгалтерському облiку i звiтностi
грошовi кошти та їх еквiваленти в усiх суттєвих аспектах представленi, класифiкованi та оцiненi
згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi.
Грошовi кошти, що представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на
банкiвському рахунку .
Станом на 31 грудня 2017року та 31 грудня 2016 року грошовi кошти та їх еквiваленти на
поточних банкiвських рахунках, були деномiнованi в наступних валютах, тис. грн.:
31.12.2017 31.12.2016
Гривнi 24 957 56 273
Долари США 10 169 3 775
ЄВРО 528 229
35 654 60 277
Продовження тексту приміток
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року статутний капiтал складав 171 917 771 грн.,
його розподiлено на 687 671 084 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
кожна.
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй
в статутному капiталi товариства наведена в таблицi:
Найменування Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2017 Частка в статутному капiталi
(%) станом на 31.12.2016
HE 371433 DASHURIA LIMITED (Кiпр ) Адреса: Themistotokli Dervi, буд.3, Nicosia, Julia House,
1066 Кiлькiсть акцiй у володiннi 652 988 677 штук. Номiнальна вартiсть акцiй 163 247 169,25 грн.
94,9565 PALMROSE B.V (ПАЛМРОЗ Б.В).Адреса: Нiдерланди, Амстердам, Hoogoorddreef, 15, Amsterdam
1101ВА.
Кiлькiсть акцiй у володiннi 652 988 677 штук. Номiнальна вартiсть акцiй 163 247 169,25 грн. 94,9565
Iншi акцiонери.
Кiлькiсть акцiй у володiннi 34 682 407 штук. Номiнальна вартiсть акцiй 8 670 601,75 грн. 5,0435
5,0435
Компанiя не зарезервувала акцiї для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами.
У 2017 роцi змiнi щодо кiлькостi акцiй, що перебували в обiгу емiтента не вiдбувалось.
Згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Компанiї вiд 19.04.2017р., « Про порядок
розподiлу прибутку ( покриття збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi»
прийнято рiшення про формування резервного капiталу у розмiрi 5% вiд суми чистого прибутку
(сукупного доходу) в сумi 3 069 тис.грн. Станом на 31.12.2016 загальна сума резервного капiталу
складала 10 852тис.грн.
Таким чином загальна сума резервного капiталу станом на 31.12.2017 складає 13 921тис.грн

