
 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»  

Річна інформація емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро  
коксохiмiчного машинобудування" 

1.2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента  84122 Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ 

бульвар Пушкiна,10 
1.4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента  

00190302 

1.5. Міжміський код та телефон  38(06262) 2-36-91 
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента  

Серiя А00 № 729582 

1.7. Дата державної реєстрації  05.06.1996 
1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації  

www.kbkxm-kbk.com  

 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 
підприємництва (тис. грн.)  

 
Найменування період  
показника звітний попередній

Усього активів       17725.0      14521.5 
Основні засоби (за залишковою вартістю)        2941.5       3158.4 
Довгострокові фінансові інвестиції      --         --     
Запаси         124.0        131.6 
Сумарна дебіторська заборгованість         203.0        325.0 
Грошові кошти та їх еквіваленти        1000.4        279.3 
Власний капітал        2296.7       5726.9 
Статутний капітал        1944.0       1944.0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        -745.0       2685.2 
Довгострокові зобов'язання      --         --     
Поточні зобов'язання      15428.3       8794.6 
Чистий прибуток (збиток)       -3430.2        734.0 
Вартість чистих активів       2296.7       5726.9 
 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Інформація про органи управління емітента 

Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. 
Інформація про  посадових осіб емітента 

Посадовi особи емiтента: Голова правлiння Калiберда Микола Стефанович;Член правлiння 
Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 
Член правлiння Кузнєцов Сергiй Михайлович ; Голова наглядової ради Будяк Сергiй Васильович; 
Член наглядової ради Кузнецов Олександр Михайлович; член наглядової ради Карпов Ігор 
Володимирович;Заступник голови наглядової ради Валяєва Людмила Павлiвна; Член наглядової 
ради Балiка Юрiй Федорович;Головний бухгалтер, член правлiння Євдокимова Наталiя Юрiївна; 
Голова ревiзiйної комiсiї Ульянченко Людмила Миколаївна; Член ревізійної комісії Караван 
Тетяна Михайлівна; Член ревізійної комісії Винник Ольга Миколаївна. 
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Інформація про засновників емітента 
Донецьке регiональне вiддiлення ФДМУ України (засновник). Частка в статутному капiталi  
0.000000000000% 
 

4. Інформація про цінні папери емітента 
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 7776180шт. 
Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента  
100.00%.Свідоцтво № 29/05/1/06 від 06.10.2006 р.  скасовано у зв'язку з дематеріалізацією 
випуску акцій.На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не 
здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, 
намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.  

 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України 
Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося 

 
6. Інформація про загальні збори 

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.04.2011р. 
 

7. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось 

 
8. Інформація щодо аудиторського висновку 

Загальний аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро  коксохiмiчного машинобудування" 
за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року - умовно-позитивний 

Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супутніх послуг 
(надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів 
аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у 
відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».   

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання 
інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають 
правдивого  розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, 
послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.   

 Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в 
цілому задовольняє  законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку 
Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність ПАТ “КБ Коксохіммаш”  за  рік, 
який закінчився 31.12.2011 р. подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
та її фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних 
облікових даних. 

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності 
діяльності ПАТ “КБ Коксохіммаш”.   

Основні відомості про аудитора:Незалежний аудитор Дьомка Ірина Вікторівна;  
Номер і дата сертифіката: Сертифікат аудитора А 004681, виданий рішенням Аудиторської 
палати України  № 101 від 18 .05.2001 р., термін дії сертифіката продовжено до  18.05.2015 р. за 
рішенням АПУ № 211\4 від 25.02.2010 р. 
Телефон: 8(062) 340-16-48;Факс: 8(062) 340-16-48;Електрона адреса: attorney_audit @ mail.ru. 
Аудитор                                                                                     I.В. Дьомка 
"14" березня 2012 р. 
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9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

9.1.Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит   
12.04.2012р. 
9.2.Опублікування річної інформації в мережі Інтернет  адреса www.kbkxm-kbk.com. 
13.04.2012 р. 

10. Підпис 
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
10.2. Найменування посади 
 
Голова правлiння _________________________________________  М.С. Калiберда  
 


