Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор
(посада)

Горголюк В.В.
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

28.04.2012
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

00293060

1.4. Місцезнаходження емітента

64200, Харківська, Балаклійський, м. Балаклія, проммайданчик
ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"

1.5. Міжміський код, телефон та факс
емітента

(05749) 2-36-45, (05749) 2-36-45

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ukrinfo@eurocem.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2.2. Річна інформація опублікована у

2.3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

№ 80, Бюлетень "Цінні папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
http://eurocement.ua
(адреса сторінки)

28.04.2012
(дата)
30.04.2012
(дата)
28.04.2012
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
в) банки, що обслуговують емітента
X
г) основні види діяльності
X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, X
паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
X
10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
в) інформація про зобов'язання емітента
X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
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17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
X
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
29. 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)
30. Примітки
В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:
Філій та представництв не має та не створювало.
Інформація про рейтингове агентство - у зв'язку з тим, що рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів
не проводилась.
Інформація про органи управління - у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами.
Інформація про дивіденди - Згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних зборів акціонерів дивіденди по
простих іменних акціях за результатами 2010 фінансового року не виплачувались. Збиток ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" за 2010 фінансовий рік у сумі 117 474 тис. грн. направлено на зменшення нерозподіленого прибутку.
Інформація про облігації - у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались.
Інформація про інші цінні папери - у зв'язку з тим що Товариством інші цінні папери , які підлягають реєстрації
не випускались.
Інформації про викуп власних акцій протягом звітного періоду не представлено, тому що Товариство на протязі
звітного періоду акції власної емісії не викупало.
Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - у зв'язку з тим, що Товариством такі цінні
папери не випускались.
Відомості щодо пунктів 15-24 - у зв'язку з тим, що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствам.
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності - у зв'язку з тим,
що фінансова звітність не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт про стан об'єкта нерухомості - у зв'язку з тим, що Товариством цільові облігації не випускались, зобов'язання
за якими є забезпечення об'єктами нерухомості немає.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
64200
3.1.5. Область, район
Харківська, Балаклійський
3.1.6. Населений пункт
м. Балаклія
3.1.7. Вулиця, будинок
проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності

А01 № 398002
16.04.1994
Балаклiйська районна державна адмiнiстрацiя
Харькiвської областi
5485590,00
5485590,00

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"
320627
260080231212
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"
320627
260080231212
Виробництво цементу 26.51.0, Добування вапняку, гіпсу
та крейди 14.12.0, Будiвництво будiвель 45.21.1
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)
Вид діяльності
1
Спецiальний дозвiл на користування надрами
Опис
Дозвіл на початок робіт

Номер ліцензії (дозволу)
2

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)
5
23.10.2017

3
4
23.10.1997 Державний комiтет України по геологiї i
використанню надр
Спецiальний дозвiл на користування надрами. Буде продовжено пiсля 23.10.2017 року.
03П.0.08.08.60000.24
03.07.2003 Територіальне управління Державного комітету
Постійно
України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничо
Дозвіл на початок робіт діє постійно
3032.07.30-24.11.0
18.10.2007 Державний комітет України з промислової безпеки, 18.10.2012
охорони праці та гірничого нагляду
Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 18.10.2012 року
АВ 429080
01.09.2008 Державна геологічна служба
01.09.2013
1121

Опис
Дозвіл на продовження виконання робіт
підвищеної небезпеки
Опис
Ліцензія на видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та
включені до державного фонду родовищ корисних
копалин
Опис
Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до державного
фонду родовищ корисних копалин буде продовжена після 01.09.2013 року
Лiцензiя на видобування корисних копалин iз
АВ 429080
29.09.2008 Державна геологiчна служба
01.09.2013
родовищ, що мають загальнодержавне значення та
включенi до Державного фонду родовищ корисних
копалин
Опис
Лiцензiя на видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного
фонду родовищ корисних копалин пiсля 01.09.2013 року буде продовжена.
Ліцензія про надання послуг з перевезення
АВ 474488
04.06.2009 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України
04.03.2013
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом
України "Про автомобільний транспорт"
Опис
Прогноз,що до продовження дiї виданної лiцензiї. Пiсля 04.03.2013. року дiя лiцензiї буде продовжена.
Дозвiл на експлуатацiю радiоелекторонних засобiв РРЛ-63-29395
16.09.2009 Український державний центр радiочастот
30.01.2013
радiорелейного зв'язку
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелекторонних засобiв радiорелейного зв'язку пiсля 30.01.2013 року буде продовжено.
Дозвіл на спеціальне водокористування
Укр. 4648А/Хар.
28.10.2009 Міністрерство охорони навколишнього природного 02.10.2012
середовища України
Опис
Дозвіл на спеціальне водокористування буде продовжено після
02.10.2012 року
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Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Опис
Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із
створенням об'єктів архітектури
Опис

11.10.2010 Територіальне управління Державного комітету
11.10.2013
України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничо
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 11.10.2013 року
АВ №557973
22.11.2010 Iнспекцiя державного архiтектуно-будiвельного
22.11.2015
контролю у Харкiвськiй областi
Прогноз щодо продовження дiї виданної лiцензiї. Пiсля 22.11.2015 року лiзензiя Мiнiстерства регiонального розвитку та
будiвництва буде продовжена
ТПБ №710914
09.06.2011 ДПI у Балаклiйському районi
31.05.2016
Торговий патент на право здiйснення тогівельної дiяльностi. Дiя Тогового патенту буде продовжена пiся 31.05.2016 року.
РРЛ-63-0019440
12.07.2011 Українських державний центр радіочастот
30.01.2013 року
5251063-26.51.0

Торговий патент
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів
радіолейного зв'язку
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіолейного зв'язку пiсля 30.01.2013 року буде продовжено
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу СА150-63-0019741
15.07.2011 Український державний центр радiочастот
02.07.2015
аналогового ультракороткохвильового
радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби після 02.07.2015 року буде продовжено
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу БС150-63-0019742
15.07.2011 Український державний центр радiочастот
02.07.2015
аналогового ультракороткохвильового
радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби після 02.07.2015 року буде продовжено
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу БС150-63-0019744
15.07.2011 Український державний центр радiочастот
18.04.2014
аналогового ультракороткохвильового
радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби після 18.04.2014 року буде продовжено
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу БС150-63-0019743
15.07.2011 Український державний центр радiочастот
18.04.2014
аналогового ультракороткохвильового
радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби
Опис
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби після 18.04.2014 року буде продовжено
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки 719.11.63-26.51.0
26.09.2011 Територіальне управління Державного комітету
26.09.2016
України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничо
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Опис

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки буде продовжено після 26.09.2016 року

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання
Місцезнаходження об'єднання
Опис

Українська асоцiацiя пiдприємств та органiзацiй
цементної промисловостi "Укрцемент"
02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23
Українська асоцiацiя пiдприємств та органiзацiй
цементної промисловостi "Укрцемент" була створена в
сiчнi 2004 року шляхом реорганiзацiї Українського
концерну пiдприємств та органiзацiй цементної i
азбестоцементної промисловостi "Укрцемент" та стала
його правонаступницею. Основними цiлями, предметом
дiяльностi Асоцiацiї є: * об'єднання зусиль виробникiв
продукцiї цементної промисловостi, спрямованих на
розвиток вiтчизняного виробництва i експорту
* координацiя господарської дiяльностi учасникiв
асоцiацiї, розвиток спецiалiзацiї i кооперацiї виробництва
у рамках чинного законодавства
* впровадження передових технологій
* розвиток економiчних, науково-технiчних, соцiальних
взаємин мiж державними органами i учасниками
асоцiацiї
* залучення громадян, органiзацiй, пiдприємств,
iноземних партнерiв до активної дiяльностi по
iнвестуванню в економiку України
* забезпечення найбiльш ефективного використання
промислового i виробничого потенцiалу пiдприємств
України
* створення умов для розвитку i пiдвищення технiчного
рiвня виробництва цементу, ефективностi працi i
конкурентоспроможностi пiдприємств галузi
* представництво i захист iнтересiв учасникiв асоцiацiї в
органах законодавчої i старанної влади у випадках,
порядку i формах встановлених чинним законодавством
України
* захист iнтересiв вiтчизняних виробникiв i експортерiв
продукцiї цементної промисловостi на свiтовому ринку
Крiм Товариства, учасниками Асоцiацiї є 14 пiдприємств
цементної промисловостi України. Термiн участi
Товариства у Асоцiацiї необмежений. Товариство
сплачує членськi внески, має право вийти зi складу через
мiсяць з дня письмового повiдомлення головi Асоцiацiї
про вихiд з неї.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

ВАТ "Балцем", засновано Наказом №31-А вiд 07.09.93р.
Українським ДК Укрцемент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
00030937

Місцезнаходження

Україна, 02002, Київська, д/в, м. Київ, вул. М.
Раскової, 23
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Усього
* не обов'язково для заповнення
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Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
0,000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
1.Cередньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) фактично за 2011 рiк - 1267 (з
урахуванням Кримської філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Київської філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" та
Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка).
2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) фактично за 2011 рiк- 17,6. Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 0 . Фонд оплатi працi - всього
(тис. грн.) - 46522,1 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збільшено на 4,1% вiдносно попереднього року, середня
зарабiтна плата зменшена на 11 % вiдносно 2010 року. Товариство забезпечено професiйними кадрами, якi мають
квалiфiкацiю вiдносно займаних посад по штатному розкладу. Кадрова програма емітента спрямована на
пiдвищеня рiвня квалiфiкацiї її працівників.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
6.1.8. Опис

Генеральний директор
Гальчев Деміс Ілліч

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Головний бухгалтер
Шевчук Ірина Олегівна

EE, 744623, 26.09.2002, Сімферопольським РВ ГУ МВС
України в Криму
1977
Вища
11
ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА"-Генеральний
директор
Повноваження Генерального директора визначаються
відповідно до Статуту АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА",
інформація про винагороду є комерційною таємницею і
особа не надала згоди про її розголошення. Генеральний
директор Гальчев Д.І. обіймає посаду Генерального
директора ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА".
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний
період не було. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж
керівної роботи (років) - 11 Попередні посади: Керуючий
Кримською філією ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп УКРАЇНА", Директор, Генеральний директор ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА".

CO, 102530, 30.03.1999, Залізничним РУ ГУ МВС
України в
1965
Вища
14
ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" -Головний
бухгалтер
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Товариства встановлюються внутрішніми документами
(посадовою інструкцією, наказом). Інформація про
винагороду є комерційною таємницею і особа не надала
згоди про її оголошення . Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 14
Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ДП
"Газтепло" НАК "Нафтогаз України", Головний
бухгалтер ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп -УКРАЇНА",
Головний бухгалтер ПрАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп УКРАЇНА", Головний бухгалтер ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА", Головний бухгалтер АТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА". Головний бухгалтер обіймає посади:
Головного бухгалтера ПрAT "ЄВРОЦЕМЕНТ груп УКРАЇНА", член Ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА", член Ревізійної комісії АТ "Краматорський
цементний завод -Пушка". Зміни у персональному складі
посадових осіб за звітний період: згідно наказу № 373-ЛС
від 10 жовтня 2011 року головного бухгалтера звільнено
з займаної посади. Призначено з 01 грудня 2011 року
згідно наказу №398-ЛС від 01 грудня 2011 року на
посаду головного бухгалтера Реук Тетяну Михайлівну.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Головний бухгалтер
Реук Тетяна Михайлівна
ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС
України в Донецькій області
1975
Вища
6
Філія АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" -"Краматорський
цементний завод -Пушка" - Головний бухгалтер
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Товариства встановлюються внутрішніми документами
(посадовою інструкцією, наказом). Інформація про
винагороду є комерційною таємницею і особа не надала
згоди про її оголошення . Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -6
Попередні посади: бухгалтер 1 категорії ЗАТ "НКМЗ";
09.2005 р. - 02.2009 р. - Головний бухгалтер
Краматорської філії ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп УКРАЇНА", 02.2009 р. - 05.2009 р. - Головний бухгалтер
ВАТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; 05.2009
р. - 11.2009 р. - Головний бухгалтер Філії АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський
цементний завод - Пушка". Посаду головного бухгалтера
АТ "Краматорський цементний завод-Пушка" обіймала
за сумісництвом. Зміни у персональному складі
посадових осіб за звітний період: згідно наказу № 373-ЛС
від 10 жовтня 2011 року головного бухгалтера звільнено
з займаної посади. Призначено з 01 грудня 2011 року
згідно наказу №398-ЛС від 01 грудня 2011 року на
посаду головного бухгалтера Реук Тетяну Михайлівну.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Голова Наглядової ради
Качеянц Мiсак Грачович
д/в, 4504803649, 01.03.2003, ВВС "Сокiл", м. Москва, РФ

1950
Вища
6
д/в
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Наглядову раду Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -6 Попередні посади:02.2006 - по даний
час: ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Вiце-президент; АТ
"Краматорський цементный завод - Пушка" - Голова
Наглядової ради; ВАТ "Ахангаранцемент" - Голова
Наглядової ради; ВАТ "Песковский КСМ" - Голова Ради
директорiв; ЗАТ "Михайловцемент" - Голова Ради
директорiв; ЗАТ "Липецкцемент" - Голова Ради
директорiв; ЗАТ "Мальцовский портландцемент"- Голова
Ради директорiв; ЗАТ "Савинский цементный завод" Голова Ради директорiв; ВАТ "АсфальтобетонМедведково" - Голова Ради директорiв; ВАТ
"Мосстройтранс" - Голова Ради директорiв; ВАТ
"Спецстройбетон ЖБИ - №17" - Голова Ради директорiв;
ВАТ "Белгородский ДОЗ" - Голова Ради директорiв;на
даний час: ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - член Ради
директорiв; ЗАТ "Новый регiстратор" - член Ради
директорiв.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член Наглядової ради
Петровський Олексій Геннадійович
д/в, 46 02 808523, 23.04.2002, Залізничним ВВС
Московської обл.
1981
Вища
2
д/в
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Наглядову раду Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -2 Попередні посади: ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп" 05.2007 - 09.2007 - ведучий
юрисконсульт відділу правового забезпечення
стратегічного розвитку Департаменту правового
забезпечення корпоративного та стратегічного розвитку,
09.2007 - 05.2008 - ведучий юрисконсульт відділу
майнових та земельних відносин, природокористування
та надрокористування Департаменту правового
регулювання, 05.2008 - 12.2008 - головний юрисконсульт
відділу правового супроводу корпоративних проектів
Управління правового забезпечення корпоративної
діятельності, 12.2008 - 07.2009 - головний юрисконсульт
відділу правового забезпечення корпоративної
діятельності Корпоративно-правового управління; 07.
2009-01.2010 - головний юрисконсульт Групи правового
забезпечення правочинів з нерухомістю,
природокористування та недрокористування відділу
правового забезпечення договірної роботи та
природокористування Управління правового
забезпечення; 01.2010-по даний час- начальник відділу
судового захисту Департаменту правового забезпечення
та митного супроводу. В даний час: ВАТ
"Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ
"Краматорський цементный завод - Пушка" - член
Наглядової ради; в даний час - ВАТ "Белгородский ДОЗ"
- член Ради директорів.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член Наглядової ради
Скорохватова Людмила Михайлівна
д/в, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району
Новокосино ОУФМС по
м. Москві в ВАО
1963
Вища
6
д/в
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Наглядову раду Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -6 Попередні посади: 04.2006 - 12.2008
ЗАТ "ЕВРОБЕТОН", Керівник департаменту правового
регулювання; 01.2009 - 03.2010 ЗАТ "ЕВРОБЕТОН",
Начальник управління правового регулювання; 04.2010 по даний час - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Заступник
керівника Департаменту правового забезпечення та
митного супроводу. в даний час: ВАТ
"Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ
"Краматорский цементный завод - Пушка" - член
Наглядової ради; в даний час: ВАТ "Песковский КСМ" член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради
директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" член Ради директорів; ВАТ "АсфальтобетонМедведково" - член Ради директорів; ВАТ
"Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів; ВАТ
"Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів.
01.2010-по даний час- начальник відділу судового
захисту Департаменту правового забезпечення та
митного супроводу. В даний час: ВАТ
"Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ
"Краматорський цементный завод - Пушка" - член
Наглядової ради; в даний час - ВАТ "Белгородский ДОЗ"
- член Ради директорів.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член Наглядової ради
Ступак Володимир Миколайович
д/в, 45 06 470241, 08.08.2003, 2-м паспортним столом
ВВС "Можайский" м. Москви
1966
Вища
5
д/в
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Наглядову раду Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -5 Попередні посади: 02.2006 - 08.2007,
ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Заступник Керівника
департаменту корпоративного розвитку - начальник
управління корпоративної діяльності; 08.2007 - 01.2008
ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Заступник Керівника
департаменту корпоративного розвитку - начальник
відділу корпоративної діяльності; 02.2007 - 11.2008 ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Начальник управління
корпоративних процедур; 12.2008 - 10.2009 ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Заступник начальника
корпоративно-правового управління - начальник відділу
корпоративних процедур; 10.2009 - по даний час - ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Начальник корпоративноправового управління Департаменту правового
забезпечення та митного супроводу; в даний час: ВАТ
"Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ
"Краматорський цементный завод - Пушка" - член
Наглядової ради; в даний час: ВАТ "Песковский КСМ" член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради
директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" член Ради директорів; ВАТ "АсфальтобетонМедведково" - член Ради директорів; ВАТ
"Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ
"Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів;
ВАТ "Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член Наглядової ради
Штанько Олена Михайлівна
д/в, 6704 128005, 08.08.2003, УВС м. Нефтеюганськ
Ханти - Мансійського автономного округу Тюменської
обл..
1983
Вища
4
д/в
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6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Наглядову раду Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -4 Попередні посади: 08.2006-03.2007ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", відділ податкових спорів та
проведення правових експертиз Департаменту правового
регулювання - ведучий юрисконсульт. 03.2007-05.2008 ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", відділ податкових спорів та
проведення правових експертиз Департаменту правового
регулювання - головний юрисконсульт. 05.2008-по даний
час - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", начальник відділу
правового забезпечення корпоративної деяльності
Корпоративно-правового управління Департаменту
правового забезпечення і митного супроводу. в даний
час: ВАТ "Ахангаранцемент" - член Наглядової ради;
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - член Наглядової ради;
АТ "Краматорський цементный завод - Пушка" - член
Наглядової ради; в даний час: ВАТ "Песковский КСМ" член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради
директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член
Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" член Ради директорів; ВАТ "АсфальтобетонМедведково" - член Ради директорів; ВАТ
"Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ
"Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів;
ВАТ "Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
6.1.8. Опис

Голова Ревізійної комісії
Монахова Нiна Вiталiївна
д/в, 4604 629108 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митiщi,
Московської обл.
1957
Вища
8
д/в
Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Ревізійну комісію Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -8 Попередні посади: 11.2004 - 09.2006
ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Головний бухгалтер; 09.
2006 - 11.2008 ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Головний
фінансовий директор; 11.2008 - 12.2008 ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ трейд", Перший заступник генерального
директора з економіки та фінансів; 12.2008 - 06.2009 ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ трейд", Заступник генерального
директора; 07.2009 - по даний час ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп" - Головний бухгалтер.
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6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
6.1.8. Опис

Член Ревізійної комісії
Антіпова Олена Геннадіївна

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
6.1.8. Опис

Член Ревізійної комісії
Шевчук Ірина Олегівна

д/в, 4503 774622, 10.09.2002, ВВС Бескудниковського
району м. Москви
1972
Вища
7
д/в
Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Ревізійну комісію Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) -7 Попередні посади: 02.2005 - 01.2007
ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Начальник відділу
податкового обліку; 02.2007 - 11.2008 ЗАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Перший заступник головного
бухгалтера; 12.2008 - по даний час ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп", Заступник головного бухгалтера

CO, 102530, 30.03.1999, Залізничним РУ ГУ МВС
України в
1965
Вища
14
ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА"
Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії
Товариства встановлюються Статутом та положенням
про Ревізійну комісію Товариства. Особа діє безоплатно.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) - 14 Попередні посади: Заступник
головного бухгалтера ДП "Газтепло" НАК "Нафтогаз
України", Головний бухгалтер ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ
груп -УКРАЇНА", Головний бухгалтер ПрАТ
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп -УКРАЇНА", Головний бухгалтер
ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Головний бухгалтер
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". Член Ревізійної комісії
обіймає посади: Головного бухгалтера ПрAT
"ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА", Головного
бухгалтера АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", член
Ревізійної комісії АТ "Краматорський цементний завод Пушка".
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії

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

Паспортні дані фізичної
Дата
Кількість
особи (серія, номер, дата внесення до акцій
видачі, орган, який видав)*
реєстру
(штук)
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Гальчев Деміс Ілліч
EE, 744623, 26.09.2002,
0
Сімферопольським РВ ГУ
МВС України в Криму
Шевчук Ірина Олегівна
CO, 102530, 30.03.1999,
09.04.2009
1
Залізничним РУ ГУ МВС
України в
Реук Тетяна Михайлівна
ВС, 103876, 22.12.1999,
0
Краматорським МВ УМВС
України в Донецькій області
Качеянц Мiсак Грачович
д/в, 4504803649, 01.03.2003,
0
ВВС "Сокiл", м. Москва, РФ
Петровський Олексій
д/в, 46 02 808523, 23.04.2002,
0
Геннадійович
Залізничним ВВС
Московської обл.
Скорохватова Людмила
д/в, 45 09 714034, 01.08.2008,
0
Михайлівна
відділенням по району
Новокосино ОУФМС по
м. Москві в ВАО
Ступак Володимир
д/в, 45 06 470241, 08.08.2003,
0
Миколайович
2-м паспортним столом ВВС
"Можайский" м. Москви
Штанько Олена Михайлівна д/в, 6704 128005, 08.08.2003,
0
УВС м. Нефтеюганськ Ханти
- Мансійського автономного
округу Тюменської обл..
Монахова Нiна Вiталiївна
д/в, 4604 629108 06.03.2003,
0
2-им ВВС м. Митiщi,
Московської обл.
Антіпова Олена Геннадіївна д/в, 4503 774622, 10.09.2002,
0
ВВС Бескудниковського
району м. Москви
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Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0,000000

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейов привілейов
пред'явника ані іменні
ані на
пред'явника
0

0

0

0

0,000001

1

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Шевчук Ірина Олегівна

CO, 102530, 30.03.1999,
Залізничним РУ ГУ МВС
України в

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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0

0,000000

0

0

0

0

1

0,000001

1

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
Кількість Від загальної
Кількість за видами акцій
внесення до акцій (штук) кількості прості іменні прості на привілейован привілейован
реєстру
акцій (у
пред'явника
і іменні
і на
відсотках)
пред'явника
Компанiя "ГАЛАКС ХОЛДIНГС НЕ 147396 Україна, 1087, Київська, Кiпр, м.
13.10.2009 109082913
99,426783 109082913
0
0
0
ЛIМIТЕД"
Нiкосiя, Есперiдон, 12,4-й пов.
Прізвище, ім'я, по батькові
Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
Кількість Від загальної
Кількість за видами акцій
фізичної особи*
найменування органу, який видав паспорт** внесення до акцій (штук) кількості прості іменні прості на привілейован привілейован
реєстру
акцій (у
пред'явника
і іменні
і на
відсотках)
пред'явника
Усього
109082913
99,426783 109082913
0
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
X

позачергові

23.04.2011
99,440000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
Товариства.
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів
акціонерів Товариства.
3.Визначення порядку проведення загальних зборів
акціонерів Товариства.
4.Затвердження висновку ревізора за підсумками
перевірки річних звітів, балансів та іншої фінансової
документації Товариства за 2011 рік.
5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за
2011 рік.
6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за
2010 рік.
7.Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього
підприємства Товариства Житлово-комунального
підприємства "Побутсервіс" за 2010 рік.
8.Затвердження річної фінансової звітності Дочірнього
підприємства Товариства Торговий дім "Добробут" за
2010 рік.
9.Розподіл прибутку Товариства і виплата (оголошення)
дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2010 році,
визначення порядку погашення збитків.
10.Затвердження договорів (взаємопов'язаних договорів)
купівлі-продажу клінкеру цементного між ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" (покупець) і ЗАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець) на загальну
суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів, і
підтвердження повноважень Генерального директора,
або особи яка його заміщає, на підписання даних
договорів, специфікацій, додатків та доповнень до них.
11.Відкликання (припинення повноважень) Генерального
директора ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" Гальчева
Деміса Ілліча та припинення контракту з ним.
12.Відкликання (припинення повноважень) членів
Наглядової ради Товариства.
13.Відкликання (припинення повноважень) Ревізора
Товариства.
14.Про зміну фірмового найменування Товариства з
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" на Публічне акціонерне товариство
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"
15.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом
викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням
діяльності Товариства відповідно до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства".. Затвердження
Статуту Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", в новій редакції.
16.Про утворення Наглядової ради Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА",
визначенні її кількісного складу і обранні членів
Наглядової ради ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
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17.Про затвердження умов цивільно-правових, трудових
договорів або контрактів з членами Наглядової ради ПАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" і визначенні особи ,
уповноваженої від імені Товариства, на підписання даних
договорів або контрактів.
18.Про утворення одноосібного виконавчого органу і
обрання Генерального директора Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
19.Про затвердження контракту з Генеральним
директором ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", і
доручення голові Наглядової ради, від імені Товариства,
підписати контракт з Генеральним директором ПАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
20.Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" і обрання членів Ревізійної комісії ПАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
21.Про затвердження умов договорів з членами
Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" і
визначення особи, уповноваженої від імені Товариства,
на підписання даних договорів.
22.Про попереднє затвердження значних правочинів, які
можуть здійснюватися протягом року, - кредитних
договорів на суму, що не перевищує 600 млн. грн., а
також інших договорів пов'язаних із отриманням кредиту
в т.ч. але не виключно - застави, поручительства тощо, і
підтвердження повноважень Генерального директора,
або особи яка його заміщає, на підписання даних
договорів, додатків і доповнень до них.
23.Перейменування Дочірнього підприємства Відкритого
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
"Торговий дім "Добробут" в Дочірнє підприємство
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут".
24.Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього
підприємства Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" "Торговий дім "Добробут".
25.Змінити фірмове найменування Київської філії
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" на фірмове найменування Київська філія
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
26.Змінити фірмове найменування Філії Відкритого
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Краматорський цементний завод - Пушка" на фірмове
найменування Філія Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський
цементний завод - Пушка";
27.Змінити фірмове найменування Кримської філії
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" на фірмове найменування Кримська філія
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
28. Затвердити Положення про Київську філію
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Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
29. Затвердити Положення про Філію Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Краматорський цементний завод - Пушка";
30.Затвердити Положення про Кримську філію
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
31.Про затвердження положень Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА":
" Про Наглядову раду ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Про виконавчий орган ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Про загальні збори акціонерів ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Про ревізійну комісію ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Про посадових осіб ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Про інформаційну політику ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА";
"Прийняття Кодексу корпоративного управління
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" у зв'язку з приведенням діяльності
Товариства у відповідність із Законом України "Про
акціонерні товариствах".
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Обрати у лічильну комісію загальних зборів акціонерів
ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" представників
зберігача ТОВ "РОЯЛ КАПІТАЛ" в наступному складі:
Чумаченко В.В. - Голова комісії (представник ТОВ
"РОЯЛ КАПІТАЛ"),
Сулімов В.П. - Секретар комісії (представник ТОВ
"РОЯЛ КАПІТАЛ"),
2. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Лiхогруда Юрiя Миколайовича. Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв
ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Бондаренко Iгоря Валерiйовича.
3. Визначити наступний порядок проведення загальних
зборів акціонерів Товариства:
Заявки на виступ по питанню порядку денного подаються
в письмовій формі Голові зборів. Слово для виступу
надається в порядку надходження заяв.
Розрахунковий час на проведення зборів 4 години
визначено в такий спосіб: доповідь по питанню порядку
денного - до 10 хвилин (разом з відповідями на
питання); виступ по питанню порядку денного - до 3
хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини.
Технічні перерви для підрахунку голосів з питань
порядку денного - до 10 хвилин.
Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", а також підсумки
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голосування з питань порядку денного оголошують на
загальних зборах акціонерів.
Загальні збори акціонерів ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА" провести без перерви
4. Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки
річних звітів, балансів та іншої фінансової документації
Товариства за 2010 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010
рік.
6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за
2010 рік
7. Затвердити річну фінансову звітність Дочірнього
підприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Житлово-комунального підприємства "Побутсервіс" за
2010 рік.
8. Затвердити річну фінансову звітність Дочірнього
підприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Торговий дім "Добробут" за 2010 рік.
9. Дивіденди по простих іменних акціях за результатами
2010 фінансового року не виплачувати. Збиток ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" за 2010 фінансовий рік у
сумі 117 474 тис. грн. направити на зменшення
нерозподіленого прибутку.
10. Затвердити договори (низку взаємопов'язаних
договорів) купівлі - продажу клінкеру цементного між
ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА" (покупець) та ЗАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець) на загальну
суму, що перевищує 50% вартості балансових активів
Товариства. Затвердити (схвалити) граничну суму, на яку
може бути здійснена така угода, яка не повинна
перевищувати 15 000 000 000 (п'ятнадцять мільярдів
російських рублів). Це прийняте рішення має силу до
наступних загальних зборів акціонерів Товариства.
Підтвердити повноваження Генерального директора
Товариства, або особи що його заміщає на підписання
даних договорів (низки взаємопов'язаних договорів)
купівлі - продажу клінкеру цементного між ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА" (покупець) та ЗАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд" (РФ) (продавець), а також
специфікацій, додатків, та доповнень до них .
11. Відкликати (припинити повноваження) Генерального
директора ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" Гальчева
Деміса Ілліча. Припинити дію контракту, укладеного з
Генеральним директором ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" Гальчевим Демісом Іллічем.
12. Відкликати (припинити повноваження) членів
Наглядової ради ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
13. Відкликати (припинити повноваження) Ревізора ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" Шевчук Ірини Олегівни.
14. Змінити фірмову назву з Відкритого акціонерного
товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА" на Публічне
акціонерне товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА".
15. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
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Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства
Ліхогруду Ю.М. підписати (узгодити) нову редакцію
Статуту Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". Доручити виконавчому
органу Товариства здійснити всі дії по державній
реєстрації нової редакції Статуту, у тому числі видати
уповноваженому представнику доручення на здійснення
реєстраційних дій.
16. Визначити чисельний склад Наглядової ради
Товариства, в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном на 1
(один) рік до наступних (річних) загальних зборів
акціонерів, обрати Наглядову раду Товариства в
наступному складі: Качеянц Місак Грачович,
Петровський Олексій Геннадійович, Скорохватова
Людмила Михайлівна, Ступак Володимир Миколайович,
Штанько Олена Михайлівна.
17. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової
ради Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА". Визначити Голову
загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Ю.М.,
особою, уповноваженою від імені Товариства, на
підписання даних контрактів.
18. Утворити одноосібний виконавчий орган Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" Генеральний директор Товариства. Обрати Генеральним
директором Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА" Гальчева Деміса Ілліча
(паспорт ЕЕ 744623 виданий Сімферопольським РВ ГУ
МВС України в Криму 26.09.2002 р.; адреса реєстрації:
97510, Україна, Автономна Республіка Крим,
Сімферопольський район, с. Широке, вул. Миру, б.46)
строком, до наступних (річних) загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ -УКРАЇНА".
19. Затвердити контракт з Генеральним директором
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" Гальчевим Демісом Іллічем. Доручити
Голові Наглядової ради від імені Товариства підписати
контракт з Генеральним директором Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Гальчевим Демісом Іллічем.
20. Визначити чисельний склад Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТУкраїна" в кількості 3 (трьох) осіб, терміном на 1 (один)
рік до наступних (річних) загальних зборів акціонерів
Товариства в наступному складі: 1. Антипова Олена
Геннадіївна, 2. Монахова Ніна Віталіївна, 3. Шевчук
Ірина Олегівна.
21. Прийняти рішення затвердити умови договорів з
кожним членом Ревізійної комісії Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
Визначити Голову загальних зборів акціонерів
Товариства Ліхогруда Ю.М., особою, уповноваженою від
імені Товариства, на підписання даних договорів з
кожним членом Ревізійної комісії
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Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА".
22. Прийняти рішення про попереднє затвердження
значних правочинів, які можуть здійснюватися протягом
року, - кредитних договорів, а також інших договорів
пов'язаних з отриманням кредиту у т.ч. але не виключно застави, поручительства. Затвердити (схвалити) граничну
суму, на яку можуть бути здійснені такі угоди, яка не
повинна перевищувати 600 (шестисот) мільйонів гривен.
Дійсне прийняте рішення має силу до наступних річних
загальних зборів акціонерів Товариства Підтвердити
повноваження Генерального директора, або особи яка
його заміщає, на підписання кредитних договорів на
суму, що не перевищує 600 млн. грн., а також інших
договорів пов'язаних з отриманням кредиту у т.ч. але не
виключно - застави, поручительства, додатків і
доповнень до них.
23. Прийняти рішення перейменувати Дочірнє
підприємство Відкритого акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" Торговий дім "Добробут"
на Дочірнє підприємство Публічного акціонерного
товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Торговий дім
"Добробут".
24. Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього
підприємства Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Торговий дім "Добробут".
Доручити Голові загальних зборів акціонерів Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Ліхогруду Ю.М. підписати (узгодити) нову редакцію
Статуту Дочірнього підприємства Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Торговий дім "Добробут". Доручити виконавчому органу
Дочірнього підприємства Публічного акціонерного
товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Торговий дім
"Добробут" здійснити всі дії по державній реєстрації
нової редакції Статуту Дочірнього підприємства
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА" Торговий дім "Добробут", у тому числі
видати уповноваженому представнику доручення на
здійснення реєстраційних дій.
25. Змінити фірмове найменування Київської філії
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" на фірмове найменування Київська філія
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА".
26. Змінити фірмове найменування Філії Відкритого
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Краматорський цементний завод - Пушка" на фірмове
найменування Філія Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський
цементний завод - Пушка".
27. Змінити фірмове найменування Кримської філії
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" на фірмове найменування Кримська філія
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА".
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28. Затвердити Положення про Київську філію
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА". Доручити виконавчому органу Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" Генеральному директору Гальчеву Д.І. підписати
Положення про Київську філію Публічного акціонерного
товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
29. Затвердити Положення про Філію Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" "Краматорський цементний завод - Пушка". Доручити
виконавчому органу Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - Генеральному директору
Гальчеву Д.І. підписати Положення про про Філію
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка".
30. Затвердити Положення про Кримську філію
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА". Доручити виконавчому органу Відкритого
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Генеральному директору Гальчеву Д.І. затвердити
Положення про Кримську філію Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА".
31. Затвердити положення про Наглядову раду
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА"; Затвердити положення про виконавчий
орган Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; Затвердити положення
про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА"; Затвердити
положення про ревізійну комісію Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА";
Затвердити положення про посадових осіб Публічного
акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА";
Затвердити положення про інформаційну політику
Публічного акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА"; Затвердити Кодекс корпоративного
управління Публічного акціонерного товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", у зв'язку з приведенням
діяльності Товариства у відповідність із Законом України
"Про акціонерні товариства".
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
1
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

3

4
0
0,00000

0
0,00000

0

0

За результатами періоду, що
передував звітному
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
5
6
0
0
0,00000
0,00000
0

0

Згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних
зборів акціонерів дивіденди по простих іменних акціях за
результатами 2010 фінансового року не виплачувались.
Збиток ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" за 2010
фінансовий рік у сумі 117 474 тис. грн. направлено на
зменшення нерозподіленого прибутку.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Публічне акцiонерне товариствр "Нацiональний
депозiтарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна, 01001, Київська, д/в, м. Київ,, вул. Б. Грiнченка,
б.3
АВ № 189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
19.09.2006
(044) 279 10 78
(044) 279 10 78
Депозитарна дiяльнiсть депозiтарiю цiнних паперiв
Договiр №Е-169 про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв вiд 24 лютого 2010 року

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Приватне акціонерне товариство
31032100
Україна, 01001, Київська, д/в, м. Київ, вул. Михайлiвська,
11
2397
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 490-55-07
(044) 490-55-08
Надання аудиторських послуг
Аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв проведено у
вiдповiдностi з договором про надання послуг з
проведення аудиторської перевiрки АТ
"ЄВРОЦЕМЕНЕТ - УКРАЇНА" №126-SA/2011 від 05.08.
2011 року.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РОЯЛ
КАПIТАЛ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34413203
Україна, 03150, Вінницька, д/в, м. Київ,, вул. Димитрова,
5
АВ № 362448
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
24.09.2007
(044) 2499 04 50
(044) 2499 04 50
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Вид діяльності
Опис

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Договiр № 77/12-10 про вiдкриття та ведення рахункiв у
цiнних паперах власникамв вiд 15 липня 2010 року
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації Номер свідоцтва Найменування Міжнародний іде Тип цінного Форма існування Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
випуску
про реєстрацію
органу, що
нтифікаційний
папера
та форма
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
випуску
зареєстрував
номер
випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.05.2010 24/20/1/10
Харкiвське
UA4000070106 Іменні прості
Бездокументарна
0,05
109711800
5485590,00
100,000000
територiальне
, іменні
управлiння
Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового ринку
Опис
Свiдоцтво № 343/20/1/98 вiд 24.06.98 р. втртило чиннiсть. Свiдоцтво № 93/20/1/0598 вiд 29.12.2005 р. втртило чиннiсть. У 2005 роцi проведена додаткова
емiсiя, Статутний капiтал збiльшено у десять разiв. Акцiї Товариства не входять до лiстiнгу фондових бiрж, не торгуються на органiзованих та
неорганiзованих ринках.
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів
акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів
акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук) у звітному періоді
у тому числі:
сертифікатів
акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
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4800
4800
0

1563
1563
0

1563
1563
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", створено шляхом зміни фірмового найменування з
Відкритого акціонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" відповідно до ст.5 Закону України "Про
акціонерні товариства" згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних зборів акціонерів. Вiдкрите
акцiонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", створено шляхом перейменування вiдкритого акцiонерного
товариства "Балцем" 23.04.2009 року. Вiдкрите акцiонерне товариство "Балцем", засновано вiдповiдно до Наказу
Українського державного концерну по виробництву цементу та азбестоцементних виробiв "УКРЦЕМЕНТ" вiд 07
вересня 1993 року № 31-А шляхом перетворення державного пiдприємства "Балаклiйського цементно-щиферного
комбiнату" в вiдкрите акцiонерне товариство "Балцем". Основними видами дiяльностi Товариства є: виробництво i
реалiзацiя цементу й iнших будiвельних матерiалiв. АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" увiйшло до числа виробникiв
цементу, чия продукцiя вiдповiдає вищому рiвню якостi.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
На терiторiї АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", розташованi основнi (технологiчнi та допомiжнi (ремонтнi) цехи. До
складу основних (технологiчних) цехiв входять: - Цех помолу сировини; - Цех випалення клiнкеру; - Цех помолу
цементу; - Цех залiзничного транспорту; - Цех вiдвантаження та упаковки цементу; - ОТК i лабораторiя по
цементу; - Цех автотранспорту; - Ремонтне управлiння; - Електро- ремонтне управлiння; - Теплоенергетичний цех.
Створено два дочiрнi пiдприємства: 1. Дочiрнє пiдприємство АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Торговий дім
"Добробут" адреса: Україна, 64200, Харкiвська обл., м. Балаклiя, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА". 2. Дочiрнє пiдприємство ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Житлово-комунальне пiдприємство
"Побутсервiс", створене на базi соцiальної сфери адреса: Україна, 64200 Харкiвська обл., м. Балаклiя, првул.Н.
Садовий ,2 Протоколом № 2 Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА" вiд 22 квiтня 2010 року було прийняте рiшення про лiквiдацiю дочiрнього пiдприємства ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" житлово-комунальне пiдприємство "Побутсервiс", код ЄДРПОУ 25175367 (мiсце
знаходження: 64200, Україна, Харкiвська область, м. Балаклiя, провулок. Н. Садовий, 2), призначина лiквiдацiйна
комiсiя дочiрнього пiдприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" житлово-комунальне пiдприємство
"Побутсервiс" у складi 3 (трьох) членiв: Голова комiсiї - Гальчев Д.I., (зареєстрований за адресою: Автономна
Республiка Крим, Сiмферопольський район, с.Широке, вулиця Миру, 46, Iд. код 2845211816); Члени комiсiї Шевчук I.О. (зареєстрована за адресою: м.Київ, вулиця I.Клименко, буд. 16, кв. 57, Iд. код 2401505243), Плiсак С.В.
(зареєстрований за адресою: Харкiвська область, м.Балаклiя, вулиця 1 Травня, буд. 25, кв. 27, Iд. код 2493300659).
Лiквiдацiйнiй комiсiї дочiрнього пiдприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" житлово-комунальне
пiдприємство "Побутсервiс" в установленому порядку в строк до 31 грудня 2010 року включно зняти Дочiрнє
пiдприємство ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Житлово-комунальне пiдприємство "Побутсервiс" з податкового
облiку i облiку в позабюджетних фондах по мiсцю знаходження Дочiрнього пiдприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА" Житлово-комунального пiдприємства "Побутсервiс", а також вчинити iншi дiї направленi на лiквiдацiю
дочiрнього пiдприємства згiдно з вимогами дiючого законодавства України про лiквiдацiю пiдприємства.
Визначена адреса лiквiдацiйної комiсiї: 64200, Україна, Харкiвська область, м.Балаклiя, провулок Н.Садовий, 2.
Згідно Протоколу №3 від 25 квітня 2011 року Загальних зборів акціонерів затверджено річну фінансову звітність
Дочірнього підприємства ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Житлово-комунального підприємства "Побутсервіс" за
2010 рік. Дочiрнє пiдприємство ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" Житлово-комунальне пiдприємство
"Побутсервiс" знаходиться в стадії ліквідації. Iнших змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови
та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб, щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

Товариство видало наказ № П/01-11 вiд 04.01.2011р. "Про облiкову полiтику ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА",
вiдповiдно до якого при здiйсненi будь-яких господарських операцiй та їх вiдображеннi в облiкових реєстрах
Товариство повинно керуватися дiючими нормативними актами, що регулюють правила ведення бухгалтерського
облiку в Українi, та Облiкову полiтику застосовувати в такий спосiб, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм
вимогам закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та кожному конкретному П(С)БО.
Зазначеним наказом було встановлено: а) Згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
застосовувати принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового
результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання
цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються у момент їх виникнення, незалежно вiд часу
надходження i сплати грошей. б) Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi
документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. в) До основних засобiв пiдприємства вiдносити
активи, термiн корисного використання яких бiльше 1 року та вартiсть бiльше 1000 грн. без ПДВ, а придбаних
після 01.01.2012р. - вартістю, що не перевищує 2500грн. без ПДВ. г) Основнi засоби та iншi необоротнi
матерiальнi активи при зарахуваннi на баланс оцiнювати по собiвартостi придбання. д) Нарахування амортизації
здійснювати в порядку, передбаченному П (С)БО № 7, з використанням таких методов:
- основних засобів - прямолінійного метода нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку,
виходячи з терміну корисного використання (експлуатації) відповідного об`єкту;
- малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100% вартості в першому місяці їх
використання.
Нарахування зносу проводити щомiсячно, починаючи з наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю, i
припиняти, починаючи з наступного мiсяця пiсля вибуття об'єкта основних засобiв.Строки корисного використання
об`єктів основних засобів є наступними:
Будiвлi та споруди 10 - 40 рокiв
Машини та обладнання 5 - 10 рокiв Транспортнi засоби 3 - 5 рокiв
Офiсне обладнання та меблi 1 - 5 рокiв
а) Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю менше 1000 грн.
вважаються iншими необоротними матерiальними активами. б) Витрати, пов'язанi з модернiзацiєю, модифiкацiєю,
добудовою, дообладнанням, реконструкцiєю об'єкта основних засобiв, що призводять до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод, збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв. з) Витрати, здiйсненi для пiдтримання активiв
в робочому станi (утримання, експлуатацiя, ремонт) включаються до складу витрат перiоду, в якому вони понесенi.
и) Нематерiальнi активи при зарахуваннi на баланс оцiнювати по собiвартостi придбання згiдно П(С)БО 8
"Нематерiальнi активи". Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом, починаючи з
наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю. Строк корисного використання нематерiальних активiв до 3
рокiв. к) Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: початкової (iсторичної)
вартостi або чистої вартостi реалiзацiї вiдповiдно до п. 24 П(С)БО 9 "Запаси". л) Придбанi (отриманi) або виробленi
запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси", включаючи
транспортно-заготівельні витрати. Облік транспортно-заготівельних витрат ідентифіковано, з включенням до
собівартості відповідних придбанних запасів. Первісну вартість зарасів, виготовлених власними силами визнавати
у відповідності до чинних П(С)БО. м)Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за методом ФIФО - собiвартостi перших
за часом надходження запасiв. Вибуття продукцiї незавершеного виробництва в виробництво здiйснювати по
середньозваженiй собiвартостi. н) Дебiторську заборгованiсть оцiнювати по первiснiй вартостi згiдно П(С)БО 10
"Дебiторська заборгованiсть". Вiдображати заборгованiсть в балансi за чистою вартiстю реалізації , яка дорiвнює
сумi дебiторської заборгованостi за продукцiю та товари за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. о) Величину
резерву сумнiвних боргiв по розрахунках з покупцями і замовниками за продукцію, товари, роботи, послуги
визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з платоспроможності
окремих дебіторів. За таким же методом здійснювати визначення резерву сумнівних боргів щодо іншої
дебіторської заборгованості, яка не є фінансовим активом. Нарахування суми резерву сумнівних боргів
відображати в бухгалтерському обліку і звітності на дату складання річного фінансового звіту на підставі рішення
комісії з питань врегулювання дебіторської і кредиторської заборгованості, затвердженого керівником
підприємства. п) Рішення про визнання зобов`язання такими, які не підлягають погашенню, якщо по ним,
відповідно до чинного законодавства, закінчився термін позовної давності. р)Для відшкодування майбутніх витрат
створювати резерв на оплату відпусток працівникам з віднесенням сум створеного забезпечення до витрат
поточного періоду. с) Інформацію щодо фінансових інвестицій та її розкриття в фінансовой звітності відображати
згідно П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". т)При формуванні в бухгалтерському обліку інформації щодо будб-яких
інших операцій стосовно витрат підприємства та їх розкриття в фінансовій звітності керуватись вимогами П(С)БО
16 "Витрати" у) Дохiд включати до складу Звiту про фiнансовi результати i вiдображати в бухгалтерському облiку
та фiнансових звiтах тих перiодiв, в яких активи були вiдвантаженi покупцю, а продавцем отриманий пiдписаний
первинний документ (накладна, акт виконаних робiт, т.д.). Облiк i оцiнку доходiв здiйснювати на основi вимог
П(С)БО 15 "Дохiд". ф) Встановити, що з метою розкриття інформації про пов'язаних осіб, пов'язані особи - це:
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

- Юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні
результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених
нижче ознак;
- Юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю платника податку або контролюється таким
платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;
- Фізична особа або член її сім'ї, які здійснюють контроль за платником податку;
- Посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії,
спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;
- Платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми,
що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.
Оцінку активів і зобов'язань по операціях з пов'язаними особами здійснювати за балансовою вартістю. х)
Визначити, що відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання нараховуються і відображуються
у фінансовій звітності за рік станом на 31 грудня звітного року, без відображення такої інформації в квартальній
фінансової звітності.
ц) Покласти на філії підприємства обов'язок із ведення податкового обліку з метою оподаткування податком на
прибуток, податком на додану вартість тощо, у відповідності до вимог чинного законодавства з оподаткування.
ч) Бухгалтерський та фiнансовий облiк на пiдприємствi ведеться окремо вiд податкового облiку. Податковий облiк
ведеться згiдно з вимогами податкового законодавства України. ш) Проводити iнвентаризацiю товарноматерiальних цiнностей, основних засобiв, нематерiальних активiв, незвершеного капiтального будiвництва,
готової продукцiї та незавершеного виробництва один раз на рiк станом на 31 жовтня (щорiчно), розрахункiв з
покупцями, постачальниками та iншими дебiторами та кредиторами, грошових засобiв - станом на 31 грудня
(щорiчно). щ) У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної
діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності,
зокрема від реалізації іноземної валюти, оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих
господарств та операційної оренди активів. У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових
коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових
коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти та розрахунки за договором комісії.
и)У статті "Інший додатковий капітал" відображається сума дооцінки необоротних активів, вартість активів
безкоштовно отриманих Товариством від інших фізичних та юридичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Загальні резерви та фонди Товариства формуються за рахунок прибутку відповідно до законодавства України на
підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства. Відповідно до Статуту Товариства, Товариство
зобов'язано формувати Резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та
позабалансових зобов'язаннях (далі - Резервний фонд). Розмір відрахувань до Резервного фонду не може бути
меншим ніж 5% від прибутку Товариства, до моменту досягнення ним 25% розміру статутного капіталу
Товариства.
У статті "Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)" відображається або сума нерозподіленого прибутку або
сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується при визначенні підсумку
власного капіталу.
к) Вiдповiдальнiсть за виконання наказу про облiкову полiтику покласти на головного бухгалтера.
Текст аудиторського висновку
Аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 р. та за рік, який закінчився на цю дату, проведено ПрАТ
"КМПГ Аудит" (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності №2397 від 26 січня 2001 року,
місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул.Михайлівська, 11; Сертифікований аудитор Андрій Цимбал Сертифікат АПУ: 0145 від 29 квітня 2010, Сертифікат НБУ: 0000133 від 19 липня 2010), яке 27 квітня 2012 р.
висловило умовно-позитивну аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності. Із текстом аудиторського висновку
разом із зазначеною звітністю можна ознайомитись на сайті: http://eurocement.ua.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту
й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
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АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" випускає: -клiнкер; -цемент рiзних видiв та марок. Продукцiя АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" випускається вiдповiдно до мiжнародного стандарту якостi ISO 9001: 2008. Збут
продукцiї в 2011 роцi залежав вiд випуску продукцiї i сезонних змiн. У осiнньо-зимовий перiод будiвництва
України, попит на будматерiали обмежений, i як наслiдок - випуск i вiдвантаження цементу значно нижче за
можливе. Цей чинник значно впливає на результати роботи пiдприємства в цiлому за рiк. Споживавання цементу
має яскраво виражену сезоннiсть, коли бiльше 70% рiчного споживання приходиться на лiтнi мiсяцi. Спад
виробництва в зимовий перiод загострює конкурентну боротьбу за споживачiв, що приводить до виникнення
проблеми неплатежiв за продукцiю, що поставляється. Цементна галузь не вiдноситься до категорiї
високорентабельних виробництв. Важке фiнансове положення цементних пiдприємств посилюється постiйним
випередженням зростання цiн природних монополiй в порiвняннi з цiнами на цемент. По своїй якостi цемент АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" є одним з кращих, виробляємих заводами України. Цьому сприяє наявнiсть власної
сировинної бази i порiвняно з iншими заводами, нове устаткування. Широкий асортимент продукцiї, що
випускається, дозволяє АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" працювати практично зi всiма пiдприємствами
стройиндустрии i будiвельного комплексу України. У 2011 роцi продукцiя АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" мала
великий попит в Харкiвськiй, Київськiй, Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Донецькiй, Сумськiй, Чернiгiвськiй i
Полтавськiй областях. На експорт продукцiя вiдвантажувалася до Угорщини, Азербайджану. Протягом 2011 року
пiчний парк АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" знаходився в простої. Виробництво цементу до травня мiсяця 2009
року забезпечувалося подачею клiнкеру з вiдкритих складiв, з травня мiсяця 2009 року, 2010 та 2011 роки випуск
цементу здiйснюється на основi клiнкеру, що поступає з росiйських заводiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв товариством велась значна робота по оновленню та пiдтримки устаткування в технiчно
справному станi.
В 2011 роцi на ремонт, оновлення i пiдтримка устаткування в технiчно справному станi було направлено 37,8 млн.
грн, що на 11,5 млн. грн. быльше ныж у 2010 роцii По iнвестицiйних проектах в 2011 роцi проводилася робота по
закiнченню проектiв, початих в 2009-2010 роках, дозволяючих понизити витрати на енергоресурси : - Закiнчення
робiт по установцi в котельнiй пiдприємства водогрiйних котлiв "LOOS" що дозволить скоротити витрати
енергоресурсiв - Будiвництво пакувальної лiнiї цементу з продуктивнiстю 120 тонн пiд час тарованого цементу.
По помольному парку в 2011 роцi власними силами ремонтного персоналу АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
виконувалися тiльки поточнi ремонти устаткування з використанням запасних частин переважно з внутрiшнiх
резервiв. Свiтова економiчна криза внесла серйознi корективи до програм розвитку багатьох компанiй, у тому числi
i АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". Зниженням дiлової активностi споживачiв (в основному будiвельний комплекс),
уповiльненням проходження платежiв, заморожуванню залишкiв грошових коштiв на поточних рахунках,
вiдсутнiсть можливостi кредитування, що безпосередньо позначилося на платоспроможностi споживача i
фiнансовому стану пiдприємства, тому значних коштiв на iнвестицiї в 2012 роцi не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
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Основнi засоби АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" знаходяться на територiї пiдприємства. У 2011 роцi виробничi
потужностi основного технологiчного обладнання використовувались залежно вiд збуту продукцiї та технiчної
пiдготовленостi до роботи. Були зробленi вiдповiднi роботи основного i допомiжного технологiчного обладнання.
Виробничi потужностi в 2011 роцi були використанi: - по обертових печах - 23,2% - по цементних млинах - 52,8%.
Станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби облiковуються в бухгалтерському облiку та вiдображенi у
Фiнансовiй звiтностi Товариства по первiснiй вартостi з урахуванням зносу (накопиченої амортизацiї). Товариство
використовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобiв.. Основнi засоби АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА використовує з 1963 року. В 2011 року з березня по листопад дві обертовы печы були в
експлуатації; три обертові печі знаходилися в простої, що стало основною причиною не використання виробничої
потужностi обертових печей. Основною причиною не достатнього використання виробничих потужностей
цементних млинов є низьки темпи розвитку вiтчизнянного будiвельного комплексу, висока конкуренцiя з боку
українських та росiйських виробникiв цементу, сезоний характер будiвельних робiт, крiзiс в будiвельной отраслi
страни, зупинка кредитування будiвельного комплексу банківською системою. Первiсна вартiсть основних засобiв
на кiнець 2011 року складала - 609 259 тис. грн., знос 276 129 тис. грн., залишкова вартiсть -333 130 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв у 2011 роцi - 45,32 %, в минолому роцi - 45,62% Обмежень на використання майна
(арешт, застава) не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Поряд з позитивними показниками має мiсце цiлий ряд не вирiшених проблем. Основнi фактори, що впливають на
дiяльнiсть Товариства це фiнансово-економiчнi: надто високi тарифи природних монополiй (цiна на газ та ПММ).
Високi цiни на запаснi частини, зношенiсть основних засобiв виробництва. Iстотно впливає на дiяльнiсть
Товариства податковий тиск. Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, частi змiни в
податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством значна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2011 року штрафи за порушення податкового законодавства Товариством були виплачени вчасно. За
звiтний перiод Товариством виплачено штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства на суму -574
тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" обрана полiтика фiнансування своєї дiяльностi за рахунок власних активiв, без
залучення кредитних та позичкових ресурсiв. Враховуючи фiнансовую впроможнiсть, Товариство частину своїх
грошових ресурсiв розмiщує на депозитних рахунках обслуговуючих банкiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" здiйснює поточну дiяльнiсть на договорнiй основi. Вартiсть укладених, але ще не
виконаних договорiв постiйно змiнюється.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому)
У 2011 роцi Товариство планує продовжити свою дiяльнiсть на ринку цементу України. Розширення, значних
реконструкцiй у планах Товариства немає. Незначнi кошти будуть направленнi на ремонт основного та
допомiжного обладнання. Плани пiдприємство пов'язує зi зменшенням податкового тиску, вдосконалення
законодавства по виконанню договiрних умов, стабiльними цiнами на енергоносiї, пальне, сировину та обладнання.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок не проводилась. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний
2011 рiк не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається
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1. За позовом ДТГО Північно - Західна залізниця порушено провадження Господарським судом Харківської
області про стягнення штрафу на суму 156 785,00 грн. за невірно зазначені реквізити отримувача вантажу.Позов
задоволено у сумі 31357,00 грн.
2. За позовом СТГО Південна залізниця порушено провадження Господарським судом Харківської області про
стягнення штрафу на суму 24895,00 грн. за невірно зазначену масу вантажу. Позов задоволено в повному обсязі.
3. За позовом Одеської залізниці порушено провадження Господарським судом Харківської області про стягнення
штрафу на суму 54320,00 грн. за невірно зазначену масу вантажу. Позов задоволено в повному обсязі. Подано
апеляційну скаргу, яку залишено без задоволення. На даний час подано касаційну скаргу.
4. За позовом СДПІ з ВПП в Харківській області порушено провадження Харківським окружним адміністративним
судом про нарахування грошових зобов'язань за звичайними цінами з контрагентами за квітень-травень 2011 року в
сумі 5 273428,00 грн. В задоволенні позову відмовлено. Знаходиться на розгляді в апеляційній інстанції.
5. За позовом СДПІ з ВПП в Харківській області порушено провадження Харківським окружним адміністративним
судом про нарахування грошових зобов'язань за звичайними цінами з контрагентами за червень 2011 року в сумі 6
162126,00 грн. В задоволенні позову відмовлено. Інформації щодо оскарження не надходило.
6. За позовом СДПІ з ВПП в Харківській області порушено провадження Харківським окружним адміністративним
судом про нарахування грошових зобов'язань за звичайними цінами з контрагентами за липень 2011 року в сумі 8
891746,50 грн. В задоволенні позову відмовлено.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
грн.)
(тис. грн.)
грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
292775
332828
0
0
292775
332828
99841
155686
34839
2409
442

94303
208976
28514
1035
302

80
192

2
190

170
293217

0

0

99841
155686
34839
2409
442

94303
208976
28514
1035
302

80
2
192
190
0
0
110
170
110
333130
0
0
293217
333130
У 2011 роцi виробничi потужностi основного
технологiчного обладнання використовувались залежно
вiд збуту продукцiї та технiчної пiдготовленостi до
роботи. Були зробленi вiдповiднi роботи основного i
допомiжного технологiчного обладнання. Виробничi
потужностi в 2011 роцi були використанi: - по обертових
печах - 23,2% - по цементних млинах - 52,8%. Станом на
31 грудня 2011 року основнi засоби облiковуються в
бухгалтерському облiку та вiдображенi у Фiнансовiй
звiтностi Товариства по первiснiй вартостi з урахуванням
зносу (накопиченої амортизацiї). Товариство
використовує прямолінійний метод нарахування
амортизації основних засобiв.. Основнi засоби АТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА використовує з 1963 року. В
2011 року з березня по листопад дві обертовы печы були
в експлуатації; три обертові печі знаходилися в простої,
що стало основною причиною не використання
виробничої потужностi обертових печей. Основною
причиною не достатнього використання виробничих
потужностей цементних млинов є низьки темпи розвитку
вiтчизнянного будiвельного комплексу, висока
конкуренцiя з боку українських та росiйських виробникiв
цементу, сезоний характер будiвельних робiт, крiзiс в
будiвельной отраслi страни, зупинка кредитування
будiвельного комплексу банківською системою. Первiсна
вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року складала 609 259 тис. грн., знос 276 129 тис. грн., залишкова
вартiсть -333 130 тис. грн. Ступiнь зносу основних
засобiв у 2011 роцi - 45,32 %, в минолому роцi - 45,62%
Обмежень на використання майна (арешт, застава) не
має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

За звітний період
За попередній період
2
3
667317
713360
5486
5486
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Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

5486
5486
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній
періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями
щодо визначення вартості чистих активів акціонерного
товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004
р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу:
розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків
280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300;
скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360
та 370.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 661831 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 661831 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

X

0,00

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

X

X

Дата погашення

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X
4804,00
X
X
X
0,00
X
X
X
253302,00
X
X
X
258106,00
X
X
Основна сума зобов'язань Товариства це кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, яка складає 241 990
тис. грн.
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п

1

Основний вид
продукції*

2
1 Цемент
2 Інша продукція

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)
3
тис. т. 2137
д/в

Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у грошовій формі
у відсотках до всієї у натуральній формі у грошовій формі
у відсотках до всієї
(тис. грн.)
виробленої продукції (фізична од. вим.**)
(тис. грн.)
реалізованої
продукції
4
5
6
7
8
1294084,80
99,900000 тис. т. 2137
1271939,50
92,560000
0,00
0,000000 д/в
102183,50
7,440000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
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13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

1

2
1 Сировина
2 Енергоносiїї
3 з/плата з нарахуванням
4 Iншi

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
45,300000
40,700000
4,700000
9,300000

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
1

Дата оприлюднення Повідомлення
Вид інформації
у стрічці новин
2
3
25.04.2011
26.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.11.2011
10.11.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.12.2011
01.12.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2009
2010
2011

У тому числі позачергових
1
1
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*)
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
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5
0

Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
трьох років?

0
0
0
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?
(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X
X
X

Ні (*)

X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного
управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового
члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років?
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Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X

так
3
3

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами
Інше (запишіть)
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Загальні збори
акціонерів
Так
Ні
Ні

Засідання наглядової
ради
Так
Ні
Ні

Засідання правління

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
(*)
Загальні збори
акціонерів
Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету
Обрання та відкликання голови
Ні
правління
Обрання та відкликання членів
Ні
правління
Обрання та відкликання голови
Ні
наглядової ради
Обрання та відкликання членів
Так
наглядової ради
Обрання та відкликання голови та
Так
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
Ні
голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для
Ні
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення
Ні
до майнової відповідальності членів
правління
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження аудитора
Ні
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Наглядова рада

Ні

Виконавчий орган Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Так
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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)
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
X
X
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні (*)

X
X
Кодексу
корпоративного
управління
Публічного
акціонерного
товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА", Про
інформаційну
політику Публічного
акціонерного
товариства
"ЄВРОЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація роз
повсюджується
на загальних
зборах

Фінансова звітність, результати
Так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
Так
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Так
Протоколи загальних зборів
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Так
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Публікується у
пресі, оприлюд
нюється в загал
ьнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так

Документи
Копії
Інформація
надаються для
документів
розміщується
ознайомлення надаються на
на власній
безпосередньо в запит акціонера
інтернетакціонерному
сторінці
товаристві
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні
Ні

Так
Так

Так
Так

Так
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні)
так
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні (*)
X

X
X

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
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Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
X

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
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Х

так
ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
25.04.2011
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
Загальні збори акціонерів
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
так
укажіть яким чином його оприлюднено:
розміщено на власній сторінці в мережі інтернет
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
В Публічному акціонерному товаристві "ЄВРОЦЕМЕНТкодексу корпоративного управління (принципів, правил) УКРАЇНА" вимоги кодексу корпоративного управління
в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
дотримуються в повному обсязі. Відхилень від положень
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
кодексу корпоративного управління не було.
відхилення протягом року
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу
за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
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13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
за ЄДРПОУ 00293060
Територія
д/в
за КОАТУУ 6320210100
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
за КОПФГ 230
господарювання
Орган державного управління д/в
за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності
Виробництво цементу
за КВЕД 26.51.0
Середня кількість працівників
1267
(1)
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
64200, Балаклійський, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
На 31.12.2011
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

Код за ДКУД

Код
рядка
2

На початок звітного
періоду
3

1801001

На кінець звітного
періоду
4

010
011
012
020

146
383
(237)
75134

92
382
(290)
38600

030
031
032

293217
539224
(246007)

333130
609259
(276129)

2751
4654
45520
0

2751
4654
23680
0

33744

22753

455166

425660

100
110
120
130
140
150

306812

269712

8781
8853
16
187

4788
20817
50
187

160
161
162

54563
55864
(1301)

36915
62666
(25751)

035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
080
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Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових
резерва
Цільове фінансування (2)
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов`язання
Відстрочені податкові зобов`язання
Інші довгострокові зобов`язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов`язання
Усього за розділом IV

170
180
190
200
210
220

30842
26202

26661
26391

676
97

898
950

230
231
240
250
260
270
275
280
Код
рядка
2

36941
13
918
862
475750
35914

73861
11
78
2692
464000
39610

966830
На початок звітного
періоду
3

929270
На кінець звітного
періоду
4

5486

5486

102505
1371
603998

102510
1371
557950

713360

667317

3476

3847

420
430

3476

3847

440
450
460
470
480

0

0

500
510
520
530

232290

241990

540
550
560
570
580
590
600
605

2225
336

2947
4804

713
1447

813
1394

610
620

12983
249994

6158
258106

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385
400
410
415
416

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

630
640

966830

929270

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
0
Примітки:
До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, незавершене будiвництво,
довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна
нерухомiсть, вiдстроченi податковi активи, гудвiл та iншi необоротнi активи. Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства
облiковується декiлька складових необоротних активiв - нематерiальнi активи, основнi засоби пiдприємства та довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї. Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у
процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року. Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi
забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку повної iнформацiї про оцiнку, надходження основних
засобiв, їх внутрiшнє перемiщення (зi складу в цех (вiддiл, дiльницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя,
безоплатна передача, нестача, псування тощо); вiдображення даних про нарахування амортизацiї основних засобiв за звiтний
перiод та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у
робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом i полiпшенням; визначення фiнансових результатiв вiд
реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв; iнформацiєю для складання звiтностi про основнi засоби i капiтальнi iнвестицiї.
Пiдприємство має фiнансовi iнвестицiї в акцiї , частки у статутному капiталi iнших пiдприємств. До складу оборотних активiв
пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари,
векселi одержанi, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi
активи. Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв - виробничi
запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, витрати майбутнiх перiодiв. На пiдприємствi дебiторська
заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може
бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається
активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю На
пiдприємствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз
врахуванням змiн та доповнень. Зобов'язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше
визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.

Керівник

Горголюк В.В.

Головний бухгалтер

Реук Т.М.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
за ЄДРПОУ 00293060
Територія
д/в
за КОАТУУ 6320210100
Орган державного управління д/в
за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
за КОПФГ 230
господарювання
Вид економічної діяльності
Виробництво цементу
за КВЕД 26.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати
За 2011 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір

Код
рядка
2
010
015
020
025
030
035

За звітній період

За попередній період

3

4

Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
Валовий:
прибуток
050
збиток
055
Інші операційні доходи
060
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
061
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
070
Витрати за збут
080
Інші операційні витрати
090
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
091
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
збиток
105
Доход від участі в капіталі
110
Інші фінансові доходи
120
Інші доходи (1)
130
Фінансові витрати
140
Втрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
збиток
175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
176
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
177
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
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1647270
(273147)

1416770
(233976)

1374123

1182794

(1199375)

(1115900)

174748

66894

19443

54428

(49066)
(122275)
(59590)

(34648)
(136535)
(60287)

(36740)

(110148)

1769

53
(9)

(89)

(50)

(35060)

(110154)

Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

180
185
190
195

(10991)

(7309)

(46051)

(117463)

4
1

20
31

(46048)

(117474)

200
205
210
215
220
225
226

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

За звітній період

За попередній період

3

4
1162498
47333
17317
30849
165595
1423592

1050027
44056
18124
31433
151428
1295068

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

За звітній період
3
109711,80000
109711,80000
0,41972
0,41972
0,00000

За попередній період
4
109711,80000
109711,80000
1,07075
1,07075
0,00000

Примітки:
Примітка до ІІІ Розділу "Розрахунок прибутковості акцій":
Відповідно до вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/
13364, затверджено структуру файлів, формат та опис полів електронної форми річної інформації емітентів цінних паперів:
- структура файлу "FP.DBF". "Звіт про фінансові результати підприємства", Ім'я поля - FP300_03 та FP300_04 , FP310_03 та
FP310_04 - затверджено Розмір (знаків) - 16 (8 знаків після коми) це дозволяє зазначити кількість акцій наступним розміром 109711,80000000 а це суперечить кількості простих акцій емітента, яка є - 109711,80000000 шт. Отже емітентом у цих полях
вказано кількість простих акцій через кому, тому вважати - середньорічну кількість простих акцій та скориговану
середньорічну кількість простих акцій (за звітний період та за попередній період ), наступну - 109711800 шт.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". Вiдображення собiвартостi
реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 "Витрати". До
виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi
прямi витрати; змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Перелiк i склад статей
калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлено пiдприємством самостiйно. На пiдприємствi
ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого
порядку. Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати"
затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень. Податковий облiк валових витрат
ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 року №283/97-ВР iз змiнами та
доповненнями. На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та
правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному
законодавству. Пiдприємство за звiтний перiод 2011 р. отримало 46048 тис.грн. збитку.

Керівник
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Горголюк В.В.

Головний бухгалтер
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Реук Т.М.

коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
за ЄДРПОУ 00293060
Територія
д/в
за КОАТУУ 6320210100
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
за КОПФГ 230
господарювання
Вид економічної діяльності
Виробництво цементу
за КВЕД 26.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів
За 2011 р.
Форма № 3
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів

Код за ДКУД
Код

За звітний період

2

3

1801004

За аналогічний період
попереднього року
4

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

1555744

395626

40437

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
160
170

(1443640)
(72976)
(539)
(34246)
(154)
(30811)
( )
(21273)
(22272)
( )
(410228)
41078

(1347853)
(83348)
(2245)
(35336)
(157)
(200)
(707)
(19346)
(11854)
(47)
(22380)
12839

41078

12839

178

6019

( )
(5147)
( )

( )
(12988)
( )

180
190
200

108849
14166
1870
960

1469349
25256
1013
180

77

2

210
220
230
240
250
260
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Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

( )
(4969)

( )
(6969)

(4969)

(6969)

(
(
(

)
)
)
0

( )
( )
(574)
(574)

0
36109
37859
(29)
73939

(574)
5296
31811
752
37859

Примітки:
Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалентi за звiтний перiод.
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду складають, тис.грн. : Каса 11 Поточний рахунок в банку 73861

Керівник

Горголюк В.В.

Головний бухгалтер

Реук Т.М.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11
12
за ЄДРПОУ 00293060
за КОАТУУ 6320210100
за СПОДУ 0
за КОПФГ 230
за КВЕД 26.51.0

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
Територія
д/в
Орган державного управління
д/в
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності
Виробництво цементу
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.
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Звіт про власний капітал
За 2011 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів

2
010

3

4

5

6

7

10

11

020
030
040
050

5486

5486

102505

0

0

102505

Нерозподілений Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)
8
9
1371
603998

1371

603998

713360

0

0

0
0
0
713360

060
070
080

0
0
0

090

0

100
110
120
130

0
0
0
(46048)

Чистий прибуток (збиток) за
звітній період
Розподіл прибутку:
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(46048)

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акції
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

140
150

0
0

160

0

170

0

180
190

0
0

200

0

210
220

0
0

230

0

240
250

0
0

260

0

270
280
290
300

5
0
5486

0
0

0
0

5
102510

0
1371

(46048)
557950

Примітки:
Порядок розподiлу прибутку пiдприємства здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв.

Керівник

Горголюк В.В.

Головний бухгалтер

Реук Т.М.
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0
0

0
0

5
0
(46043)
667317

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
д/в
д/в
Акціонерне товариство
Виробництво цементу

коди
Дата (рік, місяць, число) 11
12
за ЄДРПОУ 00293060
за КОАТУУ 6320210100
за СПОДУ 0
за КОПФГ 230
за КВЕД 26.51.0

Примітки до річної фінансової звітності
За 2011 р.
Форма № 5
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Код за ДКУД

1801008

31

I. Нематеріальні активи
Група нематеріальних активів

1
Права користування природними
ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об’єкти промислової
власності
Авторське право та сумісні з ним
права
Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл

Код Залишок на початок Надійшло
рядка
року
за рік
первісна (пнакопиченаа
ереоцінена) мортизація
вартість
2
3
4
5
010

Переоцінка (дооцінка +
Вибуло за рік
Нарахован Втрати від
Інші зміни за рік
Залишок на кінець
, уцінка -)
о
зменшення первісної ( накопичен
року
первісна (пнакопиченаа
первісної ( накопичен ереоцінена) мортизація амортизації корисності переоцінен
первісна (пнакопиченаа
ої
за рік
за рік ої вартості) амортизації ереоцінена) мортизація
переоцінен
ої
вартість
ої вартості) амортизації
вартість
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
0

020
030
040
050

43

7

060
070
080
090

340
383

230
237

З рядка 080 графа 14

0

0

1
1

0

0

0
0
0

0
0
0

9

43

16

44
53

0
339
382
0

0
274
290
0

0

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності

З рядка 080 графа 5
З рядка 080 графа 15

0

0

081
082
083
084
085

II. Основні засоби
Група основних засобів Код р Залишок на
ядка початок року
первісна ( знос
переоцін
ена)
вартість

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на
поліпшення земель
Будинки, споруди та
передавальні пристрої

2
100
105
110
120

3

4

Надійшл
о за рік

Переоцінка
Вибуло за рік
(дооцінка +,
первісна ( знос
уцінка -)
переоцін
первісної( зносу
ена)
переоцін
вартість
еної
вартості)

5

6

7

62

179168

8

Нарахов Втрати Інші зміни за рік Залишок на кінець
у тому числі
ано амор від змен первісної( зносу
року
одержані за
передані в
тизації шення ко переоцін
первісна ( знос фінансовою
оперативну
за рік рисності еної
переоцін
орендою
оренду
ена)
вартості)
первісна ( знос первісна ( знос
вартість
переоцін
переоцін
ена)
ена)
вартість
вартість
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4
0
0
0
0
0

9
58

79247

38521
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110

39

7268

-36604

194

180975

86670

Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні
активи
Разом

130
140
150

2235
145
-2585

351340
70790
3106

142174
42276
1973

11

0
0
9
0
3035

0
0
1
0
3035

210

0

0

220
230
240
250

0
0
0
0

0
0
0
0

609259

276129

160
170
180
190
200

260

279714
70641
6659

123836
35802
4145

32257
9
55

4

1

5

2976

2976

59

539224

246007

552
132
8

11

70906

З рядка 260 графа 14

З рядка 260 графа 8
З рядка 260 графа 5
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15
З рядка 260 графа 14

0

0

871

513
104
7

11

674

16616
6433
420

39921
272
-3600

59

30796

11

0

0

0

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

0

0

0

0

261
262
263

87918

264
2641
265
2651
266
267
268
269

169983

831

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Інші
Разом
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Код рядка
2
280
290
300
310
320
330
340

За рік
3

На кінець року
4
3087
31027
54
204

25454
12894
35
217

34372

38600

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341
342

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника

Код рядка

1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом(розд.А+розд.Б)
З рядка 045 графа 4 Балансу

За рік

2

На кінець року
довгострокові
4

3

350
360
370

2751

380
390
400
410
420

4654
7405

0

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу

поточні
5

0

421
422
423

4654

424
425
426

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
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Код рядка
2

Доходи
3

440
450
460
470
480
490
491
492
500

Витрати
4
3206
11211
1671

3355
x
x

20915
1551
574
315
36235
25139
60

дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

510
520
530
540
550
560

x
x

570
580
590
600
610
620
630

x
x

89
1769

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами (%)
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції основної діяльності

631
632

633

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
З рядка 070 гр. 4 Балансу

На кінець року
3
11
73928

73939

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

Код
рядка

Залишок на
початок року

2
710

3

Збільшення за звітний рік
нараховано
додаткові
(створено)
відрахування
4

3476

5
4703
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Використано у
звітному році

Сторновано
невикористану суму у
звітному році

6

7
4288

44

Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що
врахована при оцінці
забезпечення
8

Залишок на
кінець року

9
3847

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо обтяжливих
контрактів

Резерв сумнівних боргів
Разом

720

0

730

0

740

0

750

0

760
770
775
780

0
0
29321
33168

5579
9055

25139
29842

0

1036
5324

361
405

0

VIII. Запаси
Найменування показника

Код рядка

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

Балансова вартість на кінець
року

2
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920

3

Переоцінка за рік
збільшення чистої реалізаційної
вартості*
4

уцінка
5

158099
3324
6366
21
100733

1169
4788
20817
50
295367

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

0

0

921
922
923
924
925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок
02)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

926

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року
до 12 місяців
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у т. ч. за строками непогашення
від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

2
940
950

3

4

5

6

62666
950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами

951
952

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок
072)

Код рядка
2
960
970
980

Сума
3

Код рядка
2
1110

Сума
3

40

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1120
1130
1140
1150
1160

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
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Код рядка
2
1210
1220
1225
1230
1235
1240
1241
1242
1243
1250
1251
1252
1253

Сума
3
33744
22753

10991
10991

Найменування показника
1

Код рядка
2
1300
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
у тому числі на: будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Сума
3
30849
30849
30849

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів

1
Довгострокові біологічні
активи - усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

Код р
Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістю
ядка залишок на початок надійшло вибуло за рік
нарахованвтрати відз вигоди залишок на кінець
залишок надійшло зміни вибуло за залишок
року
за рік первісна накопиче о амортиз меншенняквід віднов року
на
за рік вартості
рік
на кінець
за рік
року
первісна накопиче
вартість на аморти ації за рік орисності лення кор первісна накопиче початок
исності вартість на аморти року
вартість на аморти
зація
зація
зація
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1411
1412
1413
1414
1415

інші довгострокові біологічні
активи
Поточні біологічні активи 1420
усього
в тому числі:
тварини на вирощуванні та
1421
відгодівлі
біологічні активи в стані
1422
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та
відгодівлі)
1423
інші поточні біологічні активи 1424
Разом
1430
З рядка 1430 графа 5 і графа 14

0
0
0
0
0
0

0

X

0

X

X

X

X

X

X
X
0

0

0

X

X

0

X

0

X

X

0

X

0

X
X

X
X

0
0
0

X
X

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
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0

0

0
1431

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

1432

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника

1
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
.
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

2
1500

3

Витрати,
пов'язані з
біологічними п
еретвореннями
4
0

Результат від первісного
визнання
дохід
витрати

5
0

Уцінка

6
0

Виручка від
реалізації

7
0

Собівартість
реалізації

8
0

9
0

0

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
реалізації
первісного
визнання та
реалізації
10
11
0
0

1510

0

0

1511
1512

0
0

0
0

1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1530

0

0

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0

0

0

0

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові
біологічні активи - разом

1540

0

0

0

0

0

0

Керівник

Горголюк В.В.

Головний бухгалтер

Реук Т.М.
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