ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
18 квітня 1931 року на засіданні ВРНГ було ухвалене рішення у
виділенні асигнувань на будівництво нового динасового заводу в
Грішино (нині Красноармійськ), потужністю 130 000 тонн нормальних і
мартенівських виробів в рік на базі виявлених до цього часу цементних
кварцитів в Очеретено, Ясинуватій і Добропіллі.
Будівництво динасового заводу - одного з 518 підприємств того
часу, яке відносяться до позаударному будівництву першої п'ятирічки і
почалося 1-го серпня 1931 року. Красноармійський динасовий завод ім.
Дзержинського прийнятий в експлуатацію 18 липня 1934 року
На кінець 1934 року було видано 16392 тонни перших вогнетривів
для металургійних печей.
План виробництва в 1935 році був виконаний за рік на 102,5%,
понад план видано 1680 тонн.
За 1936 рік завод збільшив випуск продукції на 47,5% проти 1935
року.
Рік 1937 був рекордним по продуктивності праці із всіх довоєнних
років. По випуску продукції майже була досягнута проектна потужність;
випущено 123177 тонн вогнетривів. Вироблення на одного робітника
становило 119 тонн на рік, що було перекрита лише у 1953 році.
Чисельність робітників дозріла 1035 чол., план виробництва виконаний
на 101%. 1938-1940 р. - до цього часу завод був оснащений новим
обладнанням, працювало три дробарки, мливо здійснювався на 6-ти
помольних бігунах, транспортування порошків вироблялося за допомогою
стрічкових транспортерів, маса готувалася на 10 змішувачах,
вогнетриви пресувалися на п'ятьох револьверних пресах, а особововажкі
- вручну, методом трамбування.
Вітчизняна війна, Що Почалася, 22
червня 1941 року перервала виробничу діяльність динасового заводу.
У вересні 1943 року частини доблесної Радянської Армії звільнили
Донбас. Закипіла робота по відбудові заводу. Сім років тривав період
відновлення. За ці роки з 1946 по 1952 р. завод збільшив випуск
продукції більш, ніж в 6 разів, продуктивність праці в грошовому
вираженні збільшилася більш, ніж в 10 разів, випуск валової продукції
збільшився до 5400 тис. карб. проти 150 тис. карб. в 1946 році 1953 1954 роки - це роки пошуків резервів підвищення продуктивності,
поліпшення організації праці, і в результаті реконструкції заводу,
здійсненої в післявоєнний період, створено власне кажучи нове
підприємство. 1955-1957 роки - на заводі було закінчене будівництво
та здійснений пуск в експлуатацію нових тунельних печей №1 і №2.
В 1958 році колектив заводу освоїв виробництво хромомагнезитових
і кесонних виробів. В області з техніки завод освоїв також випуск
легковагого динасу, динасохромита для насадок, високощілний,
коксовий, динас для скловарних печей.
В 1959 році колектив заводу перекрив нову проектну потужність
заводу в обсязі 210 тис. тонн, і видав більше 220 тис. тонн
високоякісних вогнетривів.
В 1962 році колектив заводу успішно освоїв виробництво
магнезито-хромитовых сводових виробів, освоюється технологія
динасових виробів на основі неглинистих кварцових пісків природної
зернистості

В 1963 році почате виробництво цирконових склянок для установок
безперервного розливання сталі.
В ІV кварталі 1971 року освоєна технологія випалу динасових
виробів на природному газі в тунельних печах.
В 80-х роках Красноармійський динасовий завод - велике сучасне
підприємство, що випускає кремнеземисті, хромитопереклазові і
цирконові вогнетриви. Вся продукція атестована по вищій першій
категорії якості. Виробу з маркою заводу поставляються більше 700
споживачам нашої країни, а так само в Угорщину, Індію, Чехословакию,
Алжир, Нігерію, Пакистан, Іран, Кубу, Єгипет та інших.
В 1987 році на підприємстві створюється спеціальна комісія під
головуванням директора заводу, розробляються організаційні та
економічні заходи, спрямовані на реалізацію внутрішніх резервів
виробництва. Принцип самооплатності і рентабельності стає законом
життя динасовцев, а забезпечення динамічного зростання прибутку і на
цій основі здійснення капітальної реконструкції є найважливішою метою
колективу.
Підвищення технічного рівня виробництва дозволило знизити
собівартість товарної продукції - це дало можливість заводу в 1987
році одержати економію в сумі 40,5 тисяч карб. Подальший розвиток та
удосконалювання металургійного виробництва зажадало зміни
асортиментів виробів, що випускають.
У цьому ж 1987 році почалося освоєння нових видів вогнетривкої
продукції: безвипалювальних бикерамічних стаканів-колекторів для
комбінату "Криворіжсталь", безвипалювального динасу для ремонтів
коксових батарей, випущена дослідно-промислова партія
цирконо-цебрикових склянок.
Уведені технології дозволили заощадити дорогу дефіцитну сировину
(цирконовий концентрат), ліквідувати такий трудомісткий процес, як
виготовлення брикету, відповідно підвищивши продуктивність праці у
два рази і одержавши економічний ефект у сумі 100 тисяч карб. у рік.
Впроваджено технологію спільного тонкого млива кварциту з
окалиною. У зв'язку із цим скоротився недолік по тріщинах на 30% і
знизилися втрати від браку на 75 тисяч рублів. Освоєно установку по
впакуванню фасону коксового та повітронагрівального динасу в
термоусадочную плівку, економічний ефект від якої склав 30 тисяч
рублів у рік. Виготовлені і впроваджені автомати різання металевої
стрічки для вв'язування продукції в пакети.
28 грудня 1993 року, наказом № 361 Мiнiстрества Промисловостi
України Красноармiйський динасовий завод був перетворений у вiдкрите
акцiонерне товариство "Красноармiйський динасовий завод", дата
реєстрацiї 21.03.1994 р.
Сьогодні "Красноармiйський динасовий завод" - сучасне
підприємство, що випускає різноманітний асортимент динасових виробів,
які застосовуються у всіляких виробничих умовах металургійної,
скляної, ювелірної, промисловості, машинобудуванні і других галузях.
Робота в області технології виробництва нових видів вогнетривів
ведеться постійно. Успішно освоєно на підприємстві виробництво
вогнетривких динасових виробів загального призначення та виробів для
кладки мартенівських, повітронагрівальних, электросталеплавільних
печей, динасохромитовых вогнетривів, теплоізоляційних легковагих
вогнетривів, кварцитових безвипалювальних, застосовуваних для
футеровки сталерозливочних і чугуновозних ковшів, вогнетривів для
безперервного розливання сталі, заповнювачів і кварцитових сумішей

для вогнетривких бетонів, вогнетривких динасових виробів для кладки
скловарених, коксових печей, виробництво динасового порошку для
наповнювача формувальних сумішей точного лиття ювелірних виробів,
випускається на заводі вогнетривкий динасовий мертель, що
використається для кладки динасових вогнетривів у теплових агрегатах.
У 2011 році загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення
про приведення діяльності у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні
товариства" у частині що стосується зміни найменування акціонерного
Товариства та виконання інших вимог Закону. У тому числі прийнято
рішення про скасування правління Товариства, та утворення односібного
виконавчого органу генеральний директор.
У 2012 році проведена процедура зміни видів діяльності за КВЕД - 10.
КВЕД що не увійшли до основних відомостей про емітента:
61.10 - Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності.
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на
наступну особливість, властивої фінансової звітності, що складається
в 2012 році. Відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік i
фінансову звітності в Україні" з 2012 року публічні акціонерні
товариства складають фінансову звітності за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ). В відповідності зі спільним листом НБУ,
Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 р., публічні акціонерні
товариства можуть вибрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або
01.01.2012 р. Керівництво АТ вибрало датою переходу на МСФЗ
01.01.2011 р.
Останні звіти, складені згідно з ПБО, було подано за рік, що
завершився 31 грудня 2011 року. Перший індивідуальний фінансовий
звіт, складений відповідно до вимог МСФЗ, включає узгодження та
примітки (звертайтеся к огляду до розділу фінансова звітність, яка
складена до міжнародних стандартів фінансової звітності).
Фінансова і статистична звітність підприємством складається
відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності № 1 "Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 1 "Подання фінансових
звітів".
Для складання попередньої фінансової звітності за 2011 рік та першої
фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні
на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.
Різниці, які виникли внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та
подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені у
складі нерозподіленого прибутку.
Інших важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу,
приєднання, перетворення, виділу в 2012 році не було.
Про організаційну структуру 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
Організаційна структура емітента ПуАТ "Красноармійський динасовий
завод" містить в собі п'ять основних цехів:
1. Дробільно - помольний цех, де працює 32 особи, в цьому цеху
починається перший етап виробничого циклу, де сировина здобуває
необхідну властивість для подальшого використання.

2. Сировинний цех - працює 74 чол., в цьому цеху відбувається
процес виробництва напівфабрикату продукції, що виготовляється.
3. Опалювальний цех - працює 95 чол., сюди потрапляє напівфабрикат
для кінцевої обробки в печах високої температури.
4. Склад готової продукції - працює 5 чол., приміщення, де
зберігається готова продукція, а потім відвантажується замовникам.
5. Ремонтно - механічний цех - працює 27 чол., виробляє та
ремонтує форми для виробництва продукції, та для підтримки у робочому
стані основних засобів.
Також на підприємстві діють допоміжні цехи та ділянки:
1. Транспортний цех - займається перевезенням працівників заводу та
перевезенням вантажу. Працює - 35 чол.
2. Енергетичний цех - займається енергопостачанням, та ремонтом
енергомереж. Працює - 37 чол.
3. Центральна - заводська лабораторія - здійснює забезпечення
технічного контролю всього виробничого процесу, а саме: своєчасне
виявлення невідповідності технологічних параметрів згідно діючої
технологічної інструкції; оперативне прийняття засобів з метою
усунення та недопущення виявлених порушень. Здійснює визначення
фізико-хімічних показників готової продукції з метою виявлення їх
відповідності вимогам споживача. Працює - 16 чол.
4. Відділ технічного контролю займається перевіркою якості
напівфабрикату та готової продукції. Працює - 16 чол.
5. Ремонтно - будівельний цех - виконує ремонт будівель. Працює - 6
чол.
6. Господарська ділянка - займається побутом підприємства. Працює 24 чол.
7. Матеріальний склад - займається постачанням усіх необхідних
матеріалів для роботи підприємства. Працює - 8 чол.
8. Заводоуправління - досліджує всю роботу підприємства в цілому.
Працює 76 чол.
9. Спеціалізована метрологічна лабораторія - забезпечує єдність
вимірювань, займається метрологічним контролем і наглядом на
підприємстві.
Працює - 7 чол.
10. Теплотехнічна лабораторія . Працює 6 чол.
Непромислова група:
1. Гуртожиток - працює 10 чол.
2. Здравпункт - працює 5 чол.
Відносно попереднього року відбулось деяке зменшення в
чисельності працівників. Найбільш усього це торкнулося допоміжних
цехів.
На балансі
підприємства нараховуються основні засоби
невиробничого призначення, як будинок гуртожитку та інші.
Дочірніх підприємств та філій підприємство не має.
Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не відбулося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй, тощо, щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх
осiб, протягом звiтного перiоду до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика Публічного Акціонерного Товариства

"Красноармійський динасовий завод" (далі - ПАТ) розроблена відповідно
до вимог Закону України від 16.07.1999 р. № 996-Х1V "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами
(далі - Закон про бухоблік), міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (далі - МСБО) та інших нормативно - правових актів з
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з метою визначення
облікової політики підприємства як сукупності єдиних принципів,
методів і процедур відображення в бухгалтерському обліку та звітності
господарських операцій та порядку оцінки об'єктів обліку, що
використовуються підприємством для складання та представлення
фінансової звітності. Облікова політика затверджена наказом керівника
Товариства. Початок дії цієї політики з 01.01.2012р.
Облікова політика, як сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання і представлення
фінансової звітності, на підприємстві протягом року не змінювалась.
Контроль виконання облікової політики покладається на головного
бухгалтера підприємства.
Керівникам структурних підрозділів, відповідальним за організацію і
стан обліку у ввірених їм підрозділах, працівникам служб та відділів,
що відповідають за своєчасне подання первинних документів забезпечити
обов'язкове виконання вимог цього наказу, а також розпоряджень
головного бухгалтера, які здійснюються в межах його повноважень щодо
організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться централізовано.
Форма організації бухгалтерського обліку - бухгалтерська служба
підприємства на чолі з головним бухгалтером.
Склад бухгалтерії встановлюється штатним розкладом, а обов'язки
кожного працівника бухгалтерського підрозділу регламентуються
відповідними посадовими інструкціями.
Система обліку - журнально-ордерна з застосуванням комп'ютерної
програми "Акцент".
Податковий облік - згідно з чинним законодавством України.
Підприємство веде бухгалтерські записи і складає фінансову звітність
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від
менеджменту обґрунтованих облікових оцінок, припущень, що впливають
на представлені суми активів і зобов'язань, доходів та витрат. Оцінки
та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на отриманому досвіді та
інших факторах, які можуть виникнути внаслідок очікуваних обставин.
Оцінки та припущення переважно здійснювалися щодо резервів на
знецінення, відстрочених податків. Фактичні результати можуть
відрізнятися від отриманих оцінок. Виправлення бухгалтерських оцінок
визнаються в тому періоді, в якому оцінка переглянута.
Фінансова звітність представлена в українських гривнях, округлених до
найближчої тисячі. Фінансова звітність підготовлена відповідно до
принципів обліку по історичній вартості за винятком основних засобів
і інвестиційної нерухомості, що враховуються по справедливій
вартості.
Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011 р. Фінансова звітність була
складена на підставі коректування і перекласифікацією фінансової
звітності, складеною за національними стандартами, необхідних для
об'єктивного її представлення відповідно до МСФЗ.
Для складання попередньої фінансової звітності за 2011 рік та першої
фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні

на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.
Різниці, які виникли внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та
подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені у
складі нерозподіленого прибутку.
Річна інвентаризація основних і оборотних засобів, розрахунків
підприємства проведена відповідно до вимог Інструкції по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р.
№ 69.
Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної,
фінансової діяльності застосовуються рахунки класу 9.
Субрахунки до синтетичних рахунках вводяться виходячи з потреб
управління, контролю, аналізу й звітності.
Застосування плану рахунків встановлює призначення і порядок ведення
рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного
запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань
і факти фінансово-господарської діяльності.
Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без
застосування методу подвійного запису).
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської
діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У
ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування
синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків
(рахунків другого порядку).
Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер
синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку.
Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів
бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням коду класу й
коду синтетичного рахунку.
Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з
вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір
тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку
на відповідному синтетичному рахунку
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Клас 6. Поточні зобов'язання
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Клас 9. Витрати діяльності
Клас 0. позабалансові рахунки.
Рух первинних документів на підприємстві, порядок їх створення,
перевірки, порядок і терміни передачі в бухгалтерію для відображення
операцій в бухгалтерському обліку і здачі їх в архів описується в
графіку документообігу (Додаток № 4 до облікової політики).
На підприємстві використовуються уніфіковані форми первинної
облікової документації, затверджені Держкомстатом України.
При оформленні фінансово-господарських операцій, по яких не
передбачені уніфіковані форми, застосовуються самостійно розроблені
форми первинних облікових документів, у тому числі включені в графік
документообігу і мають обов'язкові реквізити для первинних

документів, встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність".
Принципи бухгалтерського обліку та звітності:
- Відособленість оцінки (активи і зобов'язання, дебіторська і
кредиторська заборгованості не зачитуються, крім випадків,
обумовлених у МСФЗ);
- Автономність господарської одиниці (в тому числі від власників);
- Подвійний запис;
- Грошовий вимірник.
Критерії визнання:
- Існує ймовірність того, що будь-яка економічна вигода в
майбутньому, що асоціюється зі статтею, буде отримана або втрачена
підприємством;
- Стаття має вартість, або цінність, яка може бути достовірно
оцінити.
Облік за методом нарахування - результати операцій та інших подій
визнаються за фактом їх здійснення, а не в момент отримання або
виплати грошових коштів і відображаються в облікових записах і
включаються до фінансової звітності періодів, до яких вони
відносяться.
Фінансова звітність, складена за методом нарахування, інформує
користувачів про зобов'язання заплатити гроші в майбутньому і про
ресурси, що представляють грошові кошти, які будуть отримані в
майбутньому.
Функціональна валюта (валюта визнання господарських операцій у
бухгалтерському обліку) - національна валюта України (гривня).
Складання фінансової звітності:
Метод складання - окрема фінансова звітність.
Основні моменти підготовки та складання фінансової звітності:
- Використання фундаментальних принципів фінансової звітності
(відображення доходів і витрат за методом нарахування, безперервність
діяльності);
- Якісні характеристики інформації у фінансовій звітності
(зрозумілість, доречність, істотність, надійність, пріоритет змісту
над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність);
- Визначення основних елементів фінансової звітності (активи,
зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати).
Валюта подання звітності - національна валюта України (гривня).
Одиниця розрядності - в тисячах.
Звітним періодом для ПАТ є фінансовий календарний рік.
Критерії визнання елементів фінансової звітності:
1. Активи - ресурси, контрольовані підприємством, в результаті подій
минулих періодів, від яких очікується отримання економічних вигод у
майбутньому.
2. Зобов'язання - заборгованість, що виникла в результаті подій
минулих періодів і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення
ресурсів, що втілюють в собі економічну вигоду.
3. Власний капітал - частина в активах підприємства, яка залишається
після вирахування всіх зобов'язань.
4. Дохід - збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у
формі збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до
збільшення власного капіталу, не пов'язаного з внесками власників.
5. Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного

капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками протягом
звітного періоду.
Склад фінансової звітності:
При підготовці і подачі фінансової звітності загального призначення
застосовуються форми подання, визначені МСБО 1 "Подання фінансової
звітності" та П (С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від
31.03.1999г. із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів
України № 1591 від 09.12.2011г.
- Звіт про фінансовий стан (Баланс) складається на кінець періоду
методом ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові;
- Звіт про сукупний прибуток (Звіт про фінансові результати)
складається за період методом ділення витрат за функціональною
ознакою;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
складається за період в розгорнутому форматі;
- Звіт про рух грошових коштів складається за період прямим методом
відповідно до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів";
- Примітки до річної фінансової звітності складаються у відповідності
з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх
МСБО (МСФЗ), що діють на момент складання звітності.
Для підвищення розуміння здатності підприємства генерувати прибутки
та грошові потоки, а також для оцінки фінансового стану та
ліквідності визначений комплект скороченою проміжної фінансової
звітності у вигляді балансу підприємства і звіту про фінансові
результати за періодами 01 квітня, 01 липня, 1 жовтня фінансового
року.
Проміжна звітність складається за певний період наростаючим підсумком
з початку року.
Проміжна скорочена фінансова звітність на відповідність МСФЗ (МСБО)
не оцінюється.
Коректування у фінансовій звітності та зміни в обліковій політиці:
Зміни в облікову політику вносяться тільки у разі зміни статутних
вимог, прийняття нового стандарту бухгалтерського обліку, або
внесення змін до чинних, а також з метою підвищення інформативності
фінансової звітності.
Виправлення помилок здійснюється відповідно до МСБО 8 "Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки".
Виправлення помилок та зміни в обліковій політиці коректують облікову
інформацію ретроспективним методом і коректування проводяться через
сальдо нерозподіленого прибутку. Якщо суму коригування
нерозподіленого прибутку на початок звітного року достовірно
визначити неможливо, здійснюється перспективне відображення змін
облікової політики.
Зміни облікових оцінок виправляються перспективним методом і
застосовуються з періоду, в якому зміни відбулися.
Доповнення до облікової політики у формі опису принципів і методів
відображення фактів господарської діяльності, відмінних по суті від
мали місце раніше, або виникли вперше, вносяться з періоду, в якому
доповнення відбулися.
Поріг суттєвості:
При складанні фінансової звітності розглядати критерій суттєвості
статей, якщо їх пропуск або неправильне відображення може вплинути на
економічні рішення користувачів фінансової звітності.

Встановлений поріг суттєвості:
№ з /п /Об'єкти застосування суттєвості / Поріг суттєвості / База для
визначення порогу суттєвості:
1./Отдельние об'єкти обліку, пов'язані з активами, зобов'язаннями і
власним капіталом підприємства / 5% / Підсумок усіх активів,
зобов'язань і власного капіталу;
2./Отдельние види доходів і витрат / 2% / Чистий прибуток (збиток)
підприємства;
3./Проведеніе переоцінки або визначення корисності об'єктів
учета/10% / Відхилення залишкової вартості об'єктів обліку від їх
справедливої вартості;
4./Определеніе звітного сегмента при розкритті інформації про
сегментах/10% / Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), фінансовий результат усіх сегментів
підприємства;
5./Определеніе подібних актівов/10% / Різниця між справедливою
вартістю об'єктів обміну.
Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань:
Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряється їх
наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка,
визначається ефективність використання, проводиться перед складанням
річної фінансової звітності підприємства в період з 01 жовтня до 30
грудня в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення,
склад постійно діючої інвентаризаційної комісії, затверджується
керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).
Права та обов'язки, завдання, покладені на членів постійно діючої
інвентаризаційної комісії, визначаються чинним законодавством
України. Додатково на постійно діючу інвентаризаційну комісію
покладаються завдання з визначення ефективності застосовуваних на
підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики, щодо
проведення робіт щодо оцінки активів і зобов'язань, щодо розроблення
та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний рік, проведення
внутрішнього контролю на підприємстві.
Результати інвентаризації виводяться не пізніше семи днів після
проведення інвентаризації.
При зміні матеріально-відповідальних осіб, встановлення фактів
розкрадань або зловживань співробітниками підприємства, у разі
стихійних лих, аварій та інших надзвичайних ситуацій, при ліквідації
(реорганізації) перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу
і інших випадків, передбачених МСФЗ та законодавством України,
інвентаризація проводиться в обов'язковому порядку.
На майно, що не належить підприємству на правах власності, але
знаходиться у нього, а також на майно, яке прийшло в непридатність,
складаються окремі інвентаризаційні описи.
Оцінка виявлених інвентаризацією неврахованих об'єктів (за
відсутності первинних документів) здійснюється за справедливою
вартістю.
Інвентаризація розрахунків з банками по кредитах, з бюджетом,
покупцями і постачальниками, працівниками та іншими дебіторами і
кредиторами полягає у перевірці обґрунтованості сум, що значаться на
рахунках бухгалтерського обліку.
При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються
правильність оформлення цінних паперів, реальність вартості
врахованих на балансі цінних паперів, своєчасність і повнота

відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів по цінних
паперах.
Інвентаризація каси проводиться з повним полістним перерахуванням
всіх грошових купюр, цінних паперів, грошових документів, бланків
суворої звітності за видами.
При інвентаризації нематеріальних активів перевіряються правильність
і своєчасність відображення нематеріальних активів в обліку і
наявність документів, що підтверджують право на їх використання.
Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) здаються в
бухгалтерію для перевірки, виявлення і відображення в обліку
результатів інвентаризації. При цьому кількісні та вартісні показники
за даними бухгалтерського обліку проставляються проти відповідних
даних опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними
інвентаризації і даними обліку.
Матеріальні цінності, виявлені в момент проведення інвентаризації
(надлишки) визнаються в якості запасів за умови відповідності
критеріям запасів відповідно до МСБО 2 "Запаси".
Запаси, які не принесуть економічних вигод у майбутньому, визнаються
неліквідними і підлягають списанню у бухгалтерському обліку.
Основні засоби:
Об'єкт основних засобів визнається як актив тільки в разі, якщо:
а) існує ймовірність того, що підприємство отримає пов'язані з даним
об'єктом майбутні економічні вигоди (актив сприяє надходженню
грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство);
б) собівартість даного об'єкта може бути надійно визначена або
оцінена.
Основні засоби - це матеріальні об'єкти, які призначені для
використання в процесі виробництва, постачання товарів, надання
послуг, для здачі в оренду, в адміністративних, збутових цілях і для
виконання соціально-культурних функцій протягом більш ніж 12
(дванадцять) місяців.
Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт.
Окремим об'єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений
предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового
або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні
пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок
чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну
роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що
відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що
контролюється підприємством.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин (компонентів),
які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то
кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим
об'єктом основних засобів.
Класифікація основних засобів:
- Земля;
- Будівлі, споруди та передавальні пристрої;
- Об'єкти благоустрою території (дорожні покриття, огородження,
освітлення, багаторічні насадження, дизайн і т.д.);
- Машини та обладнання;
- Транспортні засоби;
- Інструменти, прилади, інвентар (в т.ч. меблі, офісне обладнання).

Враховуючи важливість інформаційної підтримки, формувати на
підприємстві бібліотечний фонд. Амортизацію вартості бібліотечних
фондів нараховувати в розмірі 100% при їх зарахуванні на баланс.
Вартість бібліотечних фондів не підлягає переоцінці.
Облік будівель, споруд і передавальних пристроїв ведеться за такими
групами:
Група 1: будівлі виробничого призначення;
Група 2: будівлі адміністративно-побутового призначення;
Група 3: будівлі цехів допоміжного призначення;
Група 4: споруди та передавальні пристрої виробничого
призначення;
Група 5: будівлі, споруди та передавальні пристрої
невиробничого призначення.
До складу групи 1 "Будівлі виробничого призначення" включаються
такі підгрупи:
1. Дробильно-помольних цех у складі дробильного відділення,
помольного відділення, вапняного відділення, шіхтовочного відділення,
відділення мінералізації, шахтної печі, складу вапняку.
2. Сировинної (змішувально-формовий) цех у складі
змішувально-пресового відділення, змішувально-формувального
відділення, відділення переробки шлюбу-сирцю, склад прес-форм,
цирконового відділення.
3. Цех випалу в складі пічного відділення, сушильного відділення,
механічного ділянки садки сирцю.
Всі основні засоби первісно визнаються та обліковуються за
собівартістю (фактичної вартості).
Подальші витрати, що поліпшують стан основних коштів понад спочатку
оцінених норм продуктивності, додаються до балансової вартості
активу.
Подальші витрати, не поліпшують стан основних коштів понад спочатку
оцінених норм продуктивності, не включаються до первісної вартості, а
відносяться на витрати поточного періоду.
При організації робіт з технічного обслуговування механічного,
електротехнічного та енергетичного обладнання та заміні змінного
обладнання застосовується Положення про технічне обслуговування
устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу,
затверджене наказом Міністерства промислової політики України від
15.06.2004 № 285, зі змінами та доповненнями.
Витрати, понесені на поточний ремонт та обслуговування основних
засобів, включаються до складу витрат у міру їх здійснення.
Витрати на ремонти та поліпшення основних засобів відображаються в
первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку в розрізі
інвентарних номерів.
Запчастини та допоміжне обладнання визнаються основними засобами,
якщо задовольняють відповідним критеріям визнання. В інших випадках
вони визнаються запасами.
При обліку основних засобів земля і будівлі розглядаються окремо.
Земля не підлягає амортизації.
Ліквідаційна вартість основних засобів розраховується на дату
придбання і згодом не перераховується у разі зміни цін.
Вартість, яка амортизується основних засобів розподіляється
систематично протягом терміну їх корисного використання з
використанням прямолінійного методу нарахування амортизації. Строк
корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію

об'єкта основних засобів.
Амортизуються відрахування за поточний період визнаються як витрати.
Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і
демонтажі ліквідованих основних засобів, оприбутковуються з визнанням
іншого доходу і зарахуванням на рахунки матеріальних запасів,
включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які
приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними
(переробними) підприємствами .
Після первісного визнання як актив, об'єкт основних засобів
обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю
на дату переоцінки мінус подальша накопичена амортизація та подальші
накопичені збитки від зменшення корисності.
Визначення справедливої вартості основних засобів здійснюється
професійним оцінювачем.
Регулярність проведення переоцінки залежить від змін у справедливій
вартості основних засобів.
Якщо справедлива вартість активу суттєво відрізняється від його
балансової вартості, потрібне проведення переоцінки.
Збільшення / зменшення переоціненою вартістю визнається по кожному
об'єкту.
Збитки від зменшення корисності виникають при наявності ознак
знецінення.
В кінці кожного фінансового року підприємство повинно здійснювати
обов'язковий тест на знецінення основних засобів.
Під час тестування підприємство оцінює ознаки, що вказують на можливе
знецінення активів, виходячи із зовнішніх і внутрішніх джерел
інформації.
При наявності ознак знецінення необхідно провести розрахунок суми
очікуваного відшкодування.
У разі відсутності ознак знецінення, розрахунок суми очікуваного
відшкодування не проводиться.
Одиницею, яка генерує грошові кошти (ЕГДС) для кожного виду продукції
і виду діяльності, є підприємство в цілому.
Коли окремий актив в рамках ЕГДС знецінюється, але вся ЕГДС в цілому
знецінення не схильна, збиток від знецінення не визнається, навіть
якщо справедлива вартість мінус витрати на продаж окремого об'єкта
окремого активу нижче ніж його балансова вартість.
Знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення ЕГДС
в цілому у звітності не відбивається.
До об'єктів основних засобів, які не визнаються як активи, належать
матеріальні об'єкти, що виконують соціально-культурні функції (по
яких не очікується отримання майбутніх економічних вигод). За даними
об'єктам підприємством нараховується резерв на знецінення в розмірі
100% первісної вартості.
Інвестиційна нерухомість:
Інвестиційна нерухомість відображається в обліку за справедливою
вартістю.
Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображені у
валюті звітності шляхом перерахування суми в іноземній валюті з
застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата
визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Монетарні статті в іноземній валюті відображені з використанням
валютного курсу на дату балансу. Немонетарні статті, що відображені
по історичній собівартості і зарахування яких на баланс зв'язано з

операцією в іноземній валюті, відображені за валютним курсом на дату
здійснення операції. Курсові різниці від перерахування коштів в
іноземній валюті й інших монетарних статей відображені в складі інших
операційних доходів (витрат).
Нематеріальні активи:
Нематеріальні активи в момент придбання визнаються за собівартістю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від знецінення.
Термін корисної служби нематеріальних активів визначається з
урахуванням майбутніх економічних вигод, які очікується отримати від
використання нематеріального активу, і не перевищує 10 років.
Для нарахування амортизації нематеріальних активів використовується
прямолінійний метод нарахування амортизації.
У випадку, якщо не планується продавати нематеріальні активи до
кінця терміну корисної служби, їх ліквідаційна вартість приймається
рівною нулю.
Запаси:
Запаси визнаються активами в разі відповідності наступним умовам:
- До підприємства перейшли всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з
власністю на запаси;
- Підприємство отримало контроль над запасами і здійснює управління
ними в тій мірі, яка пов'язана з правом власності;
- Собівартість запасів може бути достовірно визначена;
- Існує ймовірність надходження на підприємство майбутніх економічних
вигод, пов'язаних із запасами.
Запаси поділяються на такі види:
а) запаси, що знаходяться на складах до передачі їх у виробництво,
тобто основну сировину і допоміжні матеріали, запасні частини,
призначені для використання у виробничому процесі або при виконанні
робіт, послуг;
б) промислова продукція у стадії незавершеного виробництва і
завершеного виробництва (перебувають у стадії виробництва);
в) готова продукція;
г) запаси, що містяться в цілях подальшого продажу в ході звичайної
діяльності.
Запасами не вважаються матеріальні цінності, на які підприємство не
має права власності:
а) продукція, виготовлена за замовленням споживача, сплачена їм, що
належить йому і готова до відвантаження;
б) матеріальні цінності, прийняті на зберігання, комісію,
консигнацію.
Оцінка запасів:
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин:
- Собівартості і
- Чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу в ході
звичайної діяльності за вирахуванням попередньо оцінених витрат на
завершення і попередньо оцінених витрат, необхідних для здійснення
продажу.
Запаси, придбані за бартером, отримані безоплатно, в обмін на акції,
оцінюються за справедливою вартістю на дату передачі.
Знецінення запасів (оцінка запасів за чистою вартістю реалізації)
може відбуватися в наступних випадках:

- Запаси пошкоджені;
- Запаси повністю або частково застаріли;
- Ринкова ціна запасів знизилася;
- Збільшені витрати на виробництво або реалізацію.
Для тестування запасів на знецінення підприємство використовує
наступні методи:
1. Метод, заснований на визначенні чистої ціни продажу,
використовується для готової продукції, незавершеного виробництва,
напівфабрикатів, товарів, а також для основної сировини, які можуть
бути легко реалізовані підприємством на ринку, і за якими є
можливість визначити:
- Чисту ціну продажу, або
- Оцінну вартість готової продукції, у виробництві якої вони будуть
використані і чисту ціну продажу такої готової продукції.
Основна сировина, напівфабрикати, незавершене виробництво не
знецінюються, якщо очікується, що готова продукція, виготовлена з
них, буде реалізована за собівартістю, або вище собівартості.
Товари та готова продукція оцінюється за собівартістю якщо очікується
що вони будуть реалізовані за ціною не нижче собівартості.
Чиста ціна продажу може визначатися на підставі:
- Договору / контракту;
- Ринкових цін.
2. Для інших запасів підприємства (крім сировини, напівфабрикатів,
незавершеного виробництва, готової продукції і товарів),
застосовується метод, заснований на показнику оборотності запасів (на
терміні зберігання запасів на складі)
При цьому, у разі, якщо зазначені вище запаси зберігаються на складі
більше 12 місяців, то по ним створюється резерв на знецінення в
розмірі 100% їх вартості.
3. Запаси, які пошкоджені, застаріли і визнані непридатними до
подальшого використання за призначенням, уцінюються до нуля або до
вартості, за якою вони можуть бути легко реалізовані (наприклад, до
чистої ціни продажу брухту).
Оцінка чистої вартості реалізації запасів здійснюється підприємством
щорічно на дату балансу.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на
переробку, і інші витрати пов'язані із доставкою цих активів до місця
їх використання та доведення до стану, в якому вони придатні до
використання на поточний момент.
Витрати на переробку - витрати, безпосередньо пов'язані з випуском
певних видів (одиниць) продукції, які включають в себе:
- Прямі витрати,
- Загальновиробничі витрати.
Загальновиробничі витрати поділяються на:
а) постійні
б) змінні
Розподіл постійних загальновиробничих витрат здійснюється виходячи з
рівня нормального завантаження виробничих потужностей в нормальних
умовах роботи. Нормальний рівень завантаження розраховується з
урахуванням середнього очікуваного обсягу випуску продукції протягом
кількох звітних періодів. При цьому враховуються час запланованих
простоїв (на заходи з технічного обслуговування, наприклад) і змінні
загальновиробничі витрати, які відносяться до фактичному використанню
виробничих потужностей. Низьке завантаження виробничих потужностей чи

змушені (незаплановані) простої не враховуються при обчисленні норми
розподілу таких (постійних загальновиробничих) витрат. У період же
незвично високого рівня виробництва норма розподілу накладних витрат
знижується, щоб запаси не виявилися оціненими вище їх собівартості.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати визнаються і
відносяться на собівартість реалізованої продукції в тому періоді, в
якому вони понесені.
Змінні загальновиробничі витрати відносяться на кожну одиницю
продукції, що випускається виходячи з того, якою мірою той чи інший
виробничий об'єкт був використаний для її випуску.
Класифікація витрат за способом віднесення вартості витрат на
собівартість продукції:
- Прямі витрати (можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний
об'єкт витрат економічно доцільним шляхом);
- Загальновиробничі (непрямі) витрати (відносяться на конкретний
об'єкт витрат економічно доцільним шляхом і включаються в
собівартість продукції шляхом розподілу з використанням раціональної
та послідовної бази розподілу);
База розподілу відповідає ціні продажу кожної марки продукції на
момент завершення виробництва продукції.
Метод оцінки собівартості - метод нормативних витрат.
Нормативний метод (Standard cost) заснований на застосуванні
калькуляції нормативної собівартості одиниці продукції з наступним
врахуванням відхилень. Нормативні витрати розраховуються виходячи з
технічно обгрунтованих розрахункових величин затрат робочого часу,
матеріальних, нематеріальних і грошових ресурсів на одиницю продукції
(виходячи з нормального завантаження виробничих потужностей,
нормального обсягу виробничих запасів, нормального рівня використання
праці). Затверджені норми регулярно перевіряються і, при
необхідності, переглядаються у відповідності з поточними обставинами.
Метод оцінки запасів - метод середньозваженої вартості.
Система обліку запасів - безперервна - докладний відображення на
балансових рахунках надходжень і вибуття запасів.
Метод обліку витрат і калькуляції собівартості - метод поглинання
(Absorption costing)
Метод поглинання - метод, заснований на включенні, крім прямих
витрат, усіх як змінних, так і постійних загальновиробничих накладних
витрат, в собівартість виробленої продукції. Постійні виробничі
витрати визнаються по мірі реалізації продукції.
Розрахунок виробничої собівартості здійснюється для кожного об'єкта
обліку витрат окремо. Перелік і склад статей калькулювання виробничої
собівартості продукції додається.
Побічна (супутня) продукція виникає як один з результатів
технологічного процесу при виробництві основного продукту в
порівнянні з основним продуктом не є суттєвою, оцінюється за чистою
вартістю реалізації, і ця вартість вираховується із собівартості
виробництва основного продукту.
Самостійно і відособлено супутня продукція у бухобліку не
калькулюється.
Облік незавершеного виробництва та готової продукції здійснюється на
підприємстві окремо у вартісному та кількісному ном вираженні по
кожному об'єкту калькулювання і відображається у бухгалтерському
обліку за фактичною виробничою собівартістю.
До складу незавершеного виробництва входять залишки сировини,

основних матеріалів і напівфабрикатів, яки знаходяться в процесі
переробки, залишки продукції в цехах і на дільницях, які не пройшли
всіх стадій обробки.
Оцінка залишків незавершеного виробництва здійснюється в розмірі
фактичних витрат, що визначаються як різниця між загальною сумою
витрат на виробництво поточного періоду, включаючи вартість
незавершеного виробництва на початок звітного періоду і собівартості
готової продукції, обчисленої з урахуванням ступеня готовності
незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.
Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається
застосовується попередільний метод обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості.
У якості бази розподілу змінних загальновиробничих витрат
застосовуються коефіцієнти, визначені виходячи із сукупних споживчих
властивостей. За одиницю прийнятий динас загального призначення.
Собівартість послуг - витрати на їх виробництво (витрати на оплату
праці та інші витрати на персонал, безпосередньо зайнятий у наданні
послуг, що розподіляються накладні витрати).
Собівартість робіт і послуг, що виконуються цехами для власних потреб
(господарським способом), у тому числі ремонт, і надаються стороннім
особам і організаціям визначається виходячи з фактичних витрат.
Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
ведеться в кількісному вираженні. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту, видані працівникам в підзвіт, враховуються
на особових картках працівників протягом всього встановленого терміну
її використання. Списання з підзвітної до закінчення встановлених
строків здійснюється на підставі актів про непридатність. Акти
передаються в бухгалтерію відповідно до графіка документообігу.
Облік транспортно - заготівельних витрат по кожному виду запасів
ведеться в загальному, на рахунку 29. Сума транспортно заготівельних витрат щомісяця розподіляється між сумою залишків на
кінець звітного місяця і сумою запасів що вибули (використані,
реалізовані, безоплатно передані, тощо) за звітний місяць.
Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що
вибули, відображається на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції
з якими відображено вибуття цих запасів.
Визнання запасів як витрати:
При продажу запасів балансова вартість цих запасів визнається як
витрати в тому періоді, в якому визнається відповідний дохід.
Сума будь уцінки запасів до чистої ціни продажу та всі втрати запасів
визнаються як витрати в тому періоді, в якому була виконана уцінка
або мали місце псування.
Запаси, які відносять на інші рахунки активів в якості компонента
основних засобів, створених власними силам, визнаються як витрати
протягом строку корисного використання відповідного активу.
Запаси, використані на ремонт або технічне обслуговування основних
засобів, які необхідні для відновлення або збереження економічних
вигод, визнаються як витрати в тому періоді, в якому був виконаний
ремонт або технічне обслуговування основних засобів.
Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів при передачі в
експлуатацію виключається зі складу активів з подальшою організацією
оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями
експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного
використання.

Оренда:
Класифікація оренди:
- Фінансова оренда - за умовами оренди передаються в основному всі
ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання, визначеним у МСБО (IAS) 17
"Оренда".
- Операційна оренда - всі інші види оренди.
Активи, що утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються
активами за найменшою з вартостей - справедливої вартості або
дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів на дату
отримання.
Відповідна заборгованість враховується як зобов'язання з фінансової
оренди з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Виплати по операційній оренді відносяться на витрати рівними сумами
протягом терміну дії оренди.
Витрати, що поліпшують стан орендованих основних коштів понад
спочатку оцінених норм продуктивності, вироблені за рахунок
підприємства згідно умов договору оренди, відносяться на витрати
пропорційно строку оренди даних об'єктів.
Фінансові інструменти з правом довгострокового погашення:
Актив, який є контрактним правом отримати грошові кошти, або інший
фінансовий актив від іншого об'єкта господарювання (фінансовий актив)
після первісного визнання оцінюється за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням провести розрахунки
коштами, або іншим фінансовим активом (фінансове зобов'язання) після
первісного визнання оцінюється за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Амортизація дисконту нараховується один раз на рік і в проміжній
фінансовій звітності не відбивається.
Дебіторська заборгованість:
Дебіторська заборгованість відображається за первісною вартістю за
вирахуванням резерву сумнівних боргів.
При розрахунку резерву сумнівних боргів застосовується метод
періодизації дебіторської заборгованості - на підставі розбивки
дебіторської заборгованості за періодами виникнення та визначення
відсотка неотримання в розрізі сформованих груп.
Величина резерву визначається на підставі термінів утворення
дебіторської заборгованості та досвіду підприємства щодо стягнення
цієї заборгованості.
Сума резерву щорічно переглядається:
- Якщо оцінка резерву виявляється заниженою, сума резерву
збільшується;
- Якщо оцінка резерву виявляється завищеною, сума резерву
зменшується;
- Якщо сума сумнівних боргів несуттєва, або неможливо її точно
оцінити, резерв не створюється.
Витрати за кредитами і позиками:
Витрати на позики визнаються як витрати того періоду, в якому вони
проведені, крім витрат за позиками, безпосередньо пов'язаних з
придбанням, будівництвом або виробництвом кваліфікується активу і
підметом капіталізації.
До кваліфікуються активів відносяться необоротні активи періодом
створення понад 1 року.

При капіталізації витрат на позики до складу активу включаються
витрати, що мають до нього пряме відношення.
Забезпечення майбутніх витрат і платежів:
Резерви визнаються в тих випадках, коли підприємство має поточне
юридичне або фактичне зобов'язання як результат минулих подій і існує
ймовірність того, що для погашення такого зобов'язання буде потрібно
відтік ресурсів, які включають економічні вигоди, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.В якості
резервів визнаються:
Резерв на оплату відпусток:
З метою рівномірного розподілу витрат підприємства протягом року
виплати персоналу за невідпрацьований час, який підлягає накопиченню,
визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному
періоді - резервування відбувається по відпустках, які мають
властивість накопичуватися.
Формується виходячи з планового фонду оплати праці та розрахункового
коефіцієнта.
Резерв на додаткове пенсійне забезпечення (пенсійні та довгострокові
соціальні зобов'язання):
Формується на основі актуарної оцінки зобов'язань та витрат.
Кредиторська заборгованість:
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю.
Облік доходів:
Доходи від реалізації продукції і товарів визнаються на дату
відвантаження, якщо договорами поставки не передбачено інші умови.
Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату
документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг,
якщо ступінь завершеності операції може бути надійно оцінена.
При експорті товарів та продукції доходи від реалізації визнаються на
дату митного оформлення вантажної митної декларації (ВМД), а також з
урахуванням вимог МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".
Доходи від реалізації товарів і продукції комісіонером визнаються на
дату представлення звіту комісіонера про реалізацію товарів і
продукції, а також копії ВМД із зазначенням комітента в якості
експортера.
Доходи по іншої реалізації визнаються, коли є ймовірність надходження
економічних вигід, пов'язаних з операцією.
Після визнання виручки ризик не надходження економічних вигод
розглядається як витрати, пов'язані з сумнівними боргами.
Інший операційний дохід визнають у періоді виникнення виходячи з
принципу нарахування.
Податок на прибуток:
Податкові витрати (податковий дохід) включають в себе поточні
податкові витрати (поточний податок на прибуток) і відстрочені
податкові витрати (відстрочений податок на прибуток).
Поточний податок на прибуток слід оцінювати в сумі, яку
передбачається сплатити податковим органам із застосуванням ставок
оподаткування та податкового законодавства, чинних до закінчення
звітного періоду.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання слід оцінювати за
ставками оподаткування, які передбачається використовувати в період
реалізації активу або погашення зобов'язання, на підставі ставок
оподаткування та податкового законодавства, чинних до закінчення
звітного періоду.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом
балансових зобов'язань відносно всіх тимчасових різниць, що виникають
між податковою базою активів і пасивів і їх балансовою вартістю для
цілей фінансової звітності.
Відстрочений податковий актив визнається тільки у випадку, якщо
передбачається отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якої
можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в
проміжній фінансовій звітності не відображаються.
Податок на додану вартість:
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на
додану вартість (ПДВ) за винятком таких випадків:
-ПДВ нарахований при придбанні активів або послуг, який не
відшкодовується підприємству, визнається частиною вартості придбання
активу або частина відповідних витрат,
- Дебіторська і кредиторська заборгованість включає суми ПДВ.
Чиста сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню або оплаті податковим
органам, наводиться в балансі підприємства.
У випадку, коли під знецінення дебіторської заборгованості, створено
резерв, збиток від знецінення враховується у валовий сумі
заборгованості, включаючи ПДВ.
Дивіденди:
Дивіденди до виплати не враховуються до моменту їх затвердження
щорічним загальними зборами акціонерів. Підприємство нараховує
дивіденди учасникам і визнає їх як зобов'язання на звітну дату у
разі, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
Основою розподілу та іншого використання прибутку є фінансові звіти
підприємства відповідно до чинного законодавства України. У
відповідності до чинного законодавства України базою розподілу
дивідендів є нерозподілений прибуток минулих років.
Порядок розподілу накопиченої прибутку встановлюється Загальними
зборами акціонерів.
Сегментна звітність:
Встановити пріоритетним операційний вид сегмента.
Звітними є наступні види операційного сегмента:
o Виробництво вогнетривких виробів
o Оптова торгівля відходами та брухтом
o Інші види оптової торгівлі
o Надання в оренду власного майна
o Надання послуг зв'язку підприємствам і населенню
У разі розширення діяльності підприємства і появи нових видів
діяльності виділяються додаткові види сегментів.
Питання, не врегульовані обліковою політикою, регулюються відповідно
до МСФЗ та чинним законодавством України.
За відсутності вимог МСФЗ керівництво підприємства використовує свої
професійні судження, припущення та оцінки для розробки положень
Облікової політики з даних питань і підготовці фінансової звітності.
Це, зокрема, інформація про:
- терміни корисного використання амортизуємих активів;
- відкладених доходах;
- резерві сумнівних боргів;
- резерві під деякі зобов'язання;
- відкладеному податок на прибуток.

До спеціального розпорядження керівника - всі активи, що знаходяться
у власності підприємства - вважаються контрольованими і достовірно
оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних
документах на момент визнання.
Текст аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАНДАРТ-АУДИТ"
Свідоцтво АПУ N 1259
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Красноармійський динасовий завод"
станом на 31.12.2012 р. за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.
Адресат:
власники цінних паперів, керівництво емітента та
НКЦПФР
Вступний параграф
Основні відомості про емітента
Повна назва:
Публічне акціонерне товариство "Красноармійський
динасовий завод"
Код ЄДРПОУ 00191738
Місцезнаходження:
85300, м. Красноармійськ, вул. Шмідта, 3.
Дата державної реєстрації
ПАТ "Красноармійський динасовий завод"
зареєстровано 03.03.1999 р. розпорядженням Виконавчого комітету
Красноармійської міської Ради Донецької області.
Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №
12711050013000151
Свідоцтво А01 № 269762
Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Красноармійський динасовий завод", що додається, яка
включає Баланс підприємства станом на 31.12.2012 р., Звіт про
фінансові результати за 2012 р., Звіт про рух грошових коштів за
2012р., Звіт про власний капітал за 2012 р., Примітки до фінансової
звітності за 2012 р., включаючи інформацію, яка пояснює вплив
переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть
поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання
безперервно продовжувати діяльність, вивчені оцінки управлінського
персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати діяльність згідно вимог МСА 570 "Безперервність" та
визначено, що існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що
стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть
поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно
продовжувати діяльність.
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг.

Аудиторський висновок підготовлений відповідно до вимог МСА 700
"Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА
705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "
Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність", та Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360.
Описання важливих аспектів облікової політики
Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності є
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Публічне акціонерне товариство "Красноармійський динасовий завод"
вперше застосовує МСФЗ за підсумками 2012 року, датою переходу на
МСФЗ є 1 січня 2011 року. Останні звіти, складені згідно з П(С)БО,
було подано за рік, що завершився 31 грудня 2011 року. Перша
фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності
складена станом на 31.12.2012 року. У фінансовій звітності в 2012
році порівняльна інформація за 2011 рік трансформована на підставі
коректування і перекласифікації фінансової звітності, складеною за
національними стандартами, необхідних для об'єктивного її
представлення відповідно до МСФЗ. Різниці, які виникли внаслідок
застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на
дату переходу на МСФЗ, відображені у складі нерозподіленого прибутку.
Облікова політика, яка використовується на підприємстві, протягом
періоду, була незмінною, та відповідає законодавчим і нормативним
вимогам постановки бухгалтерського обліку. Вибрана облікова політика
достатньо освічує форму і методи оцінки окремих статей звітності.
Основою бухгалтерського обліку є сприйняття господарських операцій у
момент їх здійснення. Визнання та оцінка активів, зобов'язань і
капіталу в бухгалтерському обліку здійснена відповідно до вимог,
встановлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
При підготовці фінансової звітності підприємство дотримується
принципів безперервності діяльності, автономності, повного
висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та
відповідності доходів і витрат, превалювання змісту над формою,
обачності і принципу єдиного грошового вимірника.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до
застосованої ними концептуальної основи фінансової звітності, а саме
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, за такий внутрішній
контроль, який управлінській персонал визначає необхідним для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки, за виконання значних
правочинів, за стан корпоративного управління, а також за наявність
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, за
невідповідного використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно
до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом,
та загального подання фінансової
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У результаті проведення перевірки встановлено, що існують деякі
обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерігали за
інвентаризацією наявних основних засобів станом на 01.11.2012 р. та
запасів станом на 01.10.2012 р., оскільки ця дата передувала нашому
призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативні процедури
для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо
кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві
відхилення в кількості основних засобів. Через характер облікових
записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою
інших аудиторських процедур. Ми не мали змоги підтвердити
дебіторську та кредиторську заборгованості в повній мірі оскільки є в
наявності незначна заборгованість, яка не підтверджена актами звірок
з контрагентами. Однак, вищезазначені обставини, мають обмежений
вплив на фінансові звіти, не є суттєвими і в цілому не перекручують
загальний фінансовий стан товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться
у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки",
фінансова звітність ПАТ "Красноармійський динасовий завод", що
включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал,
Примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату,
надає достовірну та справедливу в усіх суттєвих аспектах інформацію
про фінансовий стан
ПАТ "Красноармійський динасовий завод" станом
на 31.12.2012 року, фінансові результати діяльності та рух грошових

коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, що визначені
концептуальною основою фінансової звітності, та вимог діючого
законодавства України.
Докладний опис думки аудиторів про стан фінансової звітності ПАТ
"Красноармійський динасовий завод" викладено в Аудиторському звіті
про достовірність фінансової звітності, фінансовий стан та
платоспроможність ПАТ "Красноармійський динасовий завод" станом на
31.12.2012 р.
Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам
законодавства
Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств, що затверджені рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N
485.
Вартість чистих активів за балансом ПАТ "Красноармійський динасовий
завод"
станом на 31.12.2012 року становить 75278 тис. грн. та
перевищує величину статутного капіталу в 3,04 рази. Співвідношення
вартості чистих активів та величини статутного капіталу підприємства
відповідає вимогам п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом
з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання нами були здійснені аудиторські
процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність".
Попередню фінансову звітність ПАТ "Красноармійський динасовий завод"
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.
Таким чином, попередня фінансова звітність ПАТ "Красноармійський
динасовий завод"
може бути не прийнятною для інших цілей.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо
зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом
звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан
емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і
визначаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480 - IV із змінами і
доповненнями оприлюднюється товариством та надається користувачам
звітності.
На протязі 2012 р. у складі посадових осіб емітента відбулись зміни:
Дата прийняття рішення Зміни (призначено/звільнено) П
осада
ПІБ
06.03.2012 Звільнено
Генеральний директор
Дерлеменко
Валерій Миколайович
06.03.2012 Призначено Генеральний директор
Дерлеменко
Валерій Миколайович

11.12.2012 Звільнено
Олена Миколаївна
11.12.2012 Призначено
Катерина Вікторівна

Головний бухгалтер

Пивоварова

Головний бухгалтер

Савельєва

Інших дій, визначених статтею 41 Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480 - IV зі змінами
доповненнями ПАТ "Красноармійський динасовий завод" не здійснювалось.
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що
фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією,
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
Висловлення думки щодо виконання значних правочинів
Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази,
щодо виконання ПАТ "Красноармійський динасовий завод" вимог статі
70 Закону України "Про акціонерні товариства".
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 18 від 18.04.12 р.)
прийнято рішення:
1) Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати
проведення цих Зборів, щодо:
реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон
гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності;
купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят
один мільйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2) Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1
(одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі
необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених
правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх
положень Товариства.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитори
можуть зробити висновок про те, що виконання значних правочинів
протягом звітного періоду відповідало вимогам ст. 70 Розділу XIII
Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. N
514-VI та Статуту Товариства.
Висловлення думки щодо відповідності
стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам
законодавства
Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази,
щодо відповідності системи корпоративного управління
ПАТ
"Красноармійський динасовий завод" вимог Закону України "Про
акціонерні товариства" та Статуту.
Формування составу корпоративного управління здійснюється відповідно
до розділу 8 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів
(Протокол № 17 від 10 березня 2011 року), Кодексу корпоративного
управління, затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол №
17 від 10 березня 2011 року).
Протягом 2012 року в ПАТ "Красноармійський динасовий завод"
функціонували наступні органи корпоративного управління:
Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядова рада Товариства;
Генеральний директор Товариства;
Ревізійна комісія Товариства
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління
відповідає вимогам Статуту.
Служба внутрішнього аудиту не передбачена.
Посади корпоративного секретаря не існує, функції корпоративного
секретаря виконує провідний економіст відділу фінансового аналізу та
планування.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений
Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного
товариства із органів корпоративного управління протягом звітного
року здійснювався ревізійною комісією.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система
корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ним
діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА
315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами були
виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства.
Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази у
відповідності з вимогами МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" про
відсутність чинників ризиків, пов'язаних з викривленням внаслідок
неправдивої фінансової звітності, а саме: мотив, тиск, можливості,
та про відсутність чинників ризиків, що виникають через викривлення
внаслідок незаконного привласнення активів, а саме: мотив, тиск,
можливості, ставлення, логічне обґрунтування.
Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі
суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у
тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до
МСА.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт аудит"
Код ЄДРПОУ: 23980886
Місцезнаходження:
м. Донецьк - 17, вул. Овнатаняна, 4
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських
фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: Свідоцтво N 1259,
видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за
N 98. Термін дії свідоцтва продовжений до 04.11.2015 р.
Реєстраційні дані: ТОВ "Стандарт - аудит"

Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калінінської районної Ради
народних депутатів м. Донецька 12.12.1995 р., № 00366/766 (номер
запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №
12661200000015436).
Зміни зареєстровані розпорядженням Виконавчого комітету Донецької
міської ради 24.12.2008 р., (номер запису про включення відомостей
про юридичну особу до ЄДР № 12661070005015436).
Свідоцтво АО1 № 431307
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що
пройшла перевірку системи контролю якості: Рішення АПУ № 227/4 від
27.01.2011 р.
Керівник:
Полосіна Людмила Миколаївна
Кандидат економічних наук
Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності ( березень 2007 р.)
Інформація про аудитора:
Сертифікат аудитора - Серія А № 002673
від 5.10.1995 р., продовжений рішенням Аудиторської палати України
від 24.09.1999 р, від 30.07.2004 р. та від 24.09.2009 р. Термін дії
сертифіката продовжений до 05.10.2014 р.
Контактний телефон: (062) 3858391
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 968 від 01.02.2013 р.
Дата початку та дата закінчення аудиту: з 01.02.2013 р. до 29.03.2013
р.
Аудитор
_______________________________________

/Полосіна Л.М./

Директор ТОВ "Стандарт-аудит"
Кандидат економічних наук
Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності
(березень 2007 р.)
Сертифікат аудитора
Серія А № 002673 від 05.10.1995 р.
__________________________________
/Полосіна Л.М./
м. Донецьк
29.03.2013 р.
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 положення
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
ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" - це виробник
вогнетривких виробів (динасова та цирконова продукція) для:
- металургійної та машинобудівної промисловості - вогнетриви для
повітронагрівачів і повітропроводів доменних печей, мартенівських
печей, електросталеплавильних печей, МНЛЗ, сталеливарних та
чавуновізних ковшів, нагрівальних печей та колодязів, індукційних

печей а також пластифікованих мертелів;
- коксохімічних виробництв;
- скловарних печей - вогнетриви до поверху побудови скловарної
печі; вироби цирконового складу для розділу динасових вогнетривів
верхньої побудови від вогнетривів глиноземного складу стін печі з
ціллю подолання реакцій між матеріалами; у вигляді донної плитки як
забезпечувальний шар подини басейну; вироби до фідерного припасу зон
горіння і зон пожив скловарної печі; теплоізоляційні динасові
легковагі вироби для теплоізоляції скловарної печі; динасові, та
цирконового складу не формовані матеріали (мертелі, суміші та ін.) до
скловарної печі.
Основні види продукції - вогнетривкі вироби (динасові та
цирконові вогнетриви) з використанням вітчизняної сировини.
Якісна сировина, сучасна техніка та обладнання, а також великий
виробничий досвід дають можливість виготовляти та поставляти
вогнетриви, що по якості та асортименту вiдповiдають світовому рівню.
Якість виробленої продукції відповідає світовим стандартам, які
задовольняють вимогам замовників, що підтверджено міжнародним
сертифікатом якості ІSО-9001-2008 і доступні ціни забезпечують
конкурентоспроможність на ринку збуту.
Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових
технологій, використанням в роботі нових матеріалів. Рівень
впровадження нових технологій та товарів залишається низьким із-за їх
високої ціни. Перспективна політика підприємства орієнтована на
розширення виробництва динасових вогнетривів і освоєння випуску нових
видів вогнетривів. ПуАТ "Красноармійський динасовий завод"
займається розробкою нових технологій, наприклад таких як: ЕДТШ
(термостійкі з використанням шпінелі) для електросталеплавильної
промисловості; теплоізоляційні легковагі, вогнетривкі вироби з бою
динасу, шамотні легковагі вогнетривкі вироби для власних потреб, і ще
багато інших видів, фізико - хімічні показники яких витримують мирові
вимоги, що дасть змогу підвищити виробництво динасових вогнетривів.
Технологічна лінія по виробництву вогнетривів працює
незалежно від сезонних змін.
В 2012 році було реалізовано 25521,6 т. продукції на суму
93034,1 тис. грн. (у порівняні з минулим 2011 роком - в звітному році
реалізація зменшилась). Реалізовано: для коксових печей - 7 480,0 т.
на суму 32360,0 тис. грн., для металургійних підприємств - 12069,9.
на суму 38193,4 тис.грн., для скляних підприємств - 1621,4 т. на суму
4595,2 тис.грн., для машинобудівних та інших підприємств - 4350,3 т.
на суму 17885,5 тис. грн. Реалізація продукції відбувалася по Україні
та країнам СНД . Обсяг реалізації скоротився на 10,7% порівняно з
2011 роком. Причиною зниження обсягу реалізації являється зменшення
потреб в вогнетривах для будівництва та ремонту коксових батарей,
зменшення укладених угод з машинобудівельними підприємствами та
склозаводами.
Усього у 2012 році було реалізовано:
По Україні - 15 413,2 т на суму 66101,4
тис. грн., це 71 % від
всієї реалізації країни СНД - 10108,4 т на суму 26932,7 тис. грн.,
це 29 % від всієї реалізації.
У 2011 році було реалізовано 31178,9 т. продукції на суму 104208,9
тис.грн. (у порівняні з минулим 2010 роком - в 2011 році реалізація

збільшилася отримано грошових коштів більше на 26708,9 тис.грн.(у
тому числі але з урахуванням збільшення ціни реалізації), в тому
числі реалізовано: для коксових пічей - 4763,8 т. на суму 33283,1
тис.грн., для металургійних підприємств - 12583,4 т. на суму 39250,3
тис.грн., для скляних підприємств - 3878,9 т. на суму 10924,1
тис.грн., для машинобудівних та інших підприємств - 9952,8 т. на суму
20751,4 тис.грн. Реалізація продукції відбувалася по Україні та
країнам СНД й дальнему зарубіжжю.
Усього у 2011 році було реалізовано:
По Україні - 22180 т на суму 82879,9тис.грн., це 71% від всієї
реалізації
страни СНД - 8121 т на суму 18860,0 тис.грн., це 26% від всієї
реалізації
дальне зарубіжжя - 878 т на суму 2469,0 тис.грн., це 3% від всієї
реалізації
Фахівцями підприємства проводиться робота з встановлення ділових
зв'язків з новими партнерами, а також з укладання договорів на
поставку вогнетривів.
Основним ринком збуту вогнетривів є металургійна,
машинобудівельна та скляна галузі промисловості - це підприємства
України, Росії, країн СНД та дальнє зарубіжжя.
Споживачами вогнетривів ПуАТ "Красноармійський динасовий завод " в
2012 році стали 156 підприємств (це на 67 підприємств більше ніж у
попередньому 2011 році), в т.ч.:
17
металургійних підприємств (проти 8 металургійних підприємств
в 2011 році),
7 коксохімічних заводів (проти 5 коксохімічних підприємств в 2011
році),
97 машинобудівельних заводів (проти 41 машинобудівельних заводів
в 2011 році);
35 скляних підприємств (кількість залишилася на рівні минулого
року).
У 2011 році споживачами вогнетривів ПуАТ "Красноармійський
динасовий завод " було лише 89 підприємств (це на 54 підприємства
менш ніж у попередньому 2010 році), в т.ч.:
8
металургійних підприємств (проти 14 металургійних підприємств
в 2010 році),
5 коксохімічних заводів (проти 9 металургійних підприємств в 2010
році),
41 машинобудівельних заводів (проти 85 машинобудівельних заводів
в 2010 році);
35 скляних підприємств (кількість залишилася на рівні минулого
року).
У 2012 році збільшення кількості споживачів відбулося за рахунок
впровадження нової схеми праці із ними (надання безкоштовних
презентацій, надання безкоштовних образків, тощо).
Головними споживачами на території України, Росії та СНД
вогнетривкої продукції є:
Коксохімічні підприємства:
ПАТ "Запоріжкокс"
ПАТ "Авдієвський КХЗ"
ПАТ "Дніпродзержинський КХЗ"
ВАТ "Уральська сталь" та ін.
Металургійні комбінати:

-

ВАТ "Запоріжсталь"
ПАТ "Азовсталь"
ПАТ "Єнакіївський МЗ"
ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"
ВАТ "КМЗ ім. Куйбишева"
ВАТ "Тулачермет"
ВАТ "Тагмет"
"Узметкомбінат" та ін.
Склозаводи:
"Запоріжстеклофлюс"
"Вольногрське скло"
З-д ім. Луначарського
"Чагодощенський склозавод"
"Астрахань скло"
Кам'янський склотарний завод"та ін.
Машинобудівельні заводи:
Дружківський машинобудівний завод
Криворізький завод гірничого обладнання
"АвтоКраз"
"Крюківський ВБЗ"
Мінський тракторний завод
Білоруський автомобільний завод та ін.
Споживачі ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" мають
можливість скористатися пропонованим комплексом заходів:
консультаційні послуги;
участь у погоджуванні проектів;
лабораторні дослідження;
виїзд спеціаліста до замовника на виклик.
Прибутку від цих заходів підприємство не отримує. Надаючи своїм
клієнтам безкоштовно ці послуги, ПуАТ "Красноармійський динасовий
завод " таким чином приваблює клієнтів, і за рахунок цього планується
збільшувати обсяги продажів своєї продукції.
Збутова політика ПуАТ "Красноармійський динасовий завод"
нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом (його розміром,
динамікою, структурою) на цільовому ринку, з другого боку, - з
власними виробничо-збутовими, фінансовими, організаційно-керуючими
можливостями. Ця політика максимально задовольняє потреби покупців
динасових виробів, причому з найбільшою зручністю для них.
Канали просування продукції ПуАТ "Красноармійський динасовий
завод" :
прямі (прямий маркетинг) припускають переміщення динасової
продукції споживачу, минаючи незалежних посередників, частка такого
каналу - 10 %.
посередні (непрямий маркетинг) - використання незалежних
посередників, до яких продукція переміщується з ціллю реалізації його
споживачам, частка продажу через посередницькі структури складає 90
%.
Сьогодні споживач став дуже вимогливим, тому продукція, що
випускається повинна відповідати не тільки діючому ДСТУ, але і
міжнародним стандартам ІSО.
Працівниками відділу маркетингу проводиться аналіз споживацьких
властивостей продукції що виробляється і прогнозування споживацького
попиту і ринкової кон'юнктури.
Ключовим завданням підприємства є абсолютне зростання

власних обсягів збуту. Стратегічні зусилля підприємства направлені
на посилення заходів з просування продукції, збереження кон'юнктури
переваг і закріплення позицій на ринках України, СНД і дальнього
зарубіжжя. Основними методами досягнення цих цілей є:
акцентування маркетингу на кінцевому споживачі;
утримання наших споживачів від переходу до конкурентів за рахунок
створення вигідної для покупця цінової політики і покращення якості
продукції на ринках;
створення реклами номінального характеру на ринку України для
тих покупців, які є нашими споживачами, створення реклами активного
характеру на ринках держав СНД дальнього зарубіжжя для приваблення
нових споживачів.
До різних ринків споживання динасових вогнетривів характерна
загальна тенденція зростання попиту. До більш якісних вогнетривів з
довгостроковою службою у роботі коксохімічних батарей, верхньої
побудови скловарних печей, повітронагрівачів доменних печей, а також
у металургійному та машинобудівельному виробництві. Технічна база
вітчизняних виробників динасових вогнетривів дозволяє виробляти
продукцію яка відповідає вимогам сучасного ринку. Однак з переходу
України на ринкові умови господарювання, національні виробники все
частіше відчувають вплив мирових виробників аналогічної продукції. У
теперішній час домінуючими на ринку СНД залишаються динасові
вогнетриви вітчизняного виробництва, при цьому частка імпорту
незначна.
Основні ризики в діяльності емітента, на які підприємство не може
істотно вплинути:
1. Політико-економічні ризики (діяльність підприємства об'єктивно
підвернена політико-економічним ризикам. Їх посилення може негативно
вплинути на операційній діяльності емітента і на економіку України в
цілому):
ризики, пов'язані з податковою політикою уряду - в процесі
політичної, економічної і соціальної трансформації висока ймовірність
посилення ризиків зміни податкових умов функціонування суб'єктів
господарської діяльності. Податкова політика є важливим інструментом
уряду при вирішенні короткострокових проблем і в досягненні його
стратегічної мети. Податкове законодавство в Україні часто
змінюється, що може як пом'якшити, так і посилити даний чинник ризику
для ПуАТ "КДЗ".
ризики зміни законодавства - ряд прийнятих на початку 1990-х
років законів, включаючи закони економічного характеру, на даний
момент вимагають доопрацювання і ухвалення змін або заміни якісно
новими законами. Таким чином, законодавство України все ще
знаходиться на стадії формування і тому існує невизначеність щодо
того, на скільки даний процес може забезпечити економічну активність
в країні необхідною законодавчою підтримкою і не обтяжуючи її зайвою
законодавчою регуляцією.
невизначеність урядового курсу (часта зміна законодавства,
двояке трактування законів);
Основним чинником, що впливає на діяльність емітенту є
економічний. Підвищення цін на енергоносії, сировину веде до
зростання собівартості продукції. Неплатежі із контрагентами
призводять до зменшення оборотних коштів, що негативно впливає на
фінансово-економічний стан підприємства.
Активним негативним чинником, який зробив свій внесок в

дестабілізацію економічної ситуації стала фінансова криза. До
наслідків фінансової кризи для підприємства можна віднести: спад
кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції;
нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсоткові
ставки для отримання кредитних ресурсів; втрата ринків збуту
продукції.
Управління та контролювання укладенням контрактів на закупку
матеріалів та продаж виробленої продукції здійснюється
уповноваженими особами підприємства, які підлеглі виконавчому органу
підприємства.
Ризики , пов'язані з цінами на продукцію - Підприємство ПуАТ
"Красноармійський динасовий завод" є лідером у продажі динасових
вогнетривів на Україні та одним з основних постачальників продукції
на ринки Росії та СНД. Умови деяких клієнтів часто потребують, щоб
підприємство заключало довгострокові погодження по фіксованим цінам.
Ці погодження створюють для підприємства ризик зростання цін на
вогнетриви між моментом прийняття замовлення і часом відвантаження
продукції. Підприємство не відносить ці контракти з метою
бухгалтерського обліку до хеджирування , а тому зростання вартості
цих контрактів у поточних цінах відноситься на прибуток.
Основними конкурентами ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" є:
Часов-Ярський вогнетривкий комбiнат,
Велико-Анадольський вогнетривкий комбiнат;
Запорiжський вогнетривкий завод;
Красногорівский вогнетривкий завод
Підприємство виробляє вогнетривкі динасові вироби
різноманітного асортименту: динас
загального призначення,
динас
для мартенівських печей, електродинас , динас для скловарних печей,
теплоізоляційний легковагий динас, динас для будівлі та ремонту
коксових батарей та повітрьонагрівачив , невипалений динас для
футеровки чавуновозних та стальковшів . Вогнетриви цирконового
складу для металургійної промисловості. Та також не формовані
вогнетривкі матеріали.
Всі види сировини, які використовуються у виробництві - вітчизняні.
Основними постачальниками сировини для ПуАТ "КДЗ" в 2012 році
були:
"Запоріжстеклофлюс" (сировина - сілікат натрію), "Донецький
металопрокатний завод" (сировина - окаліна), ТОВ "Цветні метали", ТОВ
"Метінвест холдинг" (сировина - залізорудний концентрат), ПАТ
"Запоріжський абразивний комбінат"(сировина - електрокорунд), ПАТ
"Авдієвський КХЗ" (сировина - кокс), ТОВ "Електросталь" (сировина окаліна), ПРАТ "Толкачевський ГОК" (сировина - кварцит), МПП
"Укрбрест" (сировина - кварцит глуховський), ТОВ "УкрРосКаолін"
(сировина - каолін), ТОВ "Донрос Плюс" (сировина - залізорудний
концентрат), ТОВ "Сабіна плюс" (сировина - кварцовий пісок, КЦЗ),
ЗАТ "КГК" (сировина - пісок, гліна, каолін), ТОВ "Дебют" (сировина алебастр), ПП "Орігінал" (сировина - каолін), ТОВ "Данко Контракшин
Матеріалз" (сировина - овручський кварцит), ТОВ "МС-Трейд" та ТОВ
"Никс-Трейд" (сировина - ЛСТ).
Динаміка цін на сировину, матеріали та комплектуючі вироби в цілому
характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески
пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не
піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить
від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і

факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно
впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не
завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на
неочікувані цінові відхилення, не може у повній мірі послідовно
здійснювати власну цінову політику.
Але спробуємо надати та порівняти динаміку цін на найбільш потрібну
для Товариства сировину:
2010рік
2011
рік 2012 рiк
грн./т без ПДВ
кварцит
57,0
77,50
силикат натрию
1825,0
1825,00
мелочь коксовая
981,0
1200,00
лигносульфонат
4958,33
4833,33
порошки молотые :
вогнетривкої гліни
1909,0 2313,40
окалину
400,0
400,00

50,0
1519,25
776,0
4916,70

1784,30
375,0

Динаміка цін на енергоносії:
2010рік
рік

2011

2012 рiк
грн./1т.м3

природний газ
3872,16
3782,78

2507,94
грн./1кВт

енектроенергія
0,671
0,7437

0,66324

ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" завжди прагнув до розробок
і впровадженню на виробництві нових видів продукції з метою
розширення ринку збуту, а також до удосконалення фізико-хімічних
показників продукції, яка вже випускається, що дозволило продукції
підприємства стати конкурентноздатною на вітчизняному ринку та ринку
СНД. Окремі види продукції: вироби для скловарних печей (марки ДСО,
ДСУ, ДСК), для коксових печей, легковагі динасові вироби користуються
попитом і у закордонних споживачів.
Так, за останні 4 роки фахівцями заводу були розроблені і
впроваджені наступні види продукції:
вироби вогнетривкі динасові термостійкі для
електросталеплавильних печей марок ЕД, ЕДТШ;
- вироби вогнетривкі легковагові теплоізоляційні марки ДЛ-1,0;
- вироби вогнетривкі легковагі теплоізоляційні з бою динасу;
- вироби шамотні легковагі для власних потреб.
У зв'язку з тим, що основним споживачем продукції заводу є
металургійні, машинобудівні, скляні, скловиробні, коксохімічні
заводи, то стан розвитку вогнетривкого виробництва тісно пов'язаний з
розвитком
виробничих потужностей цих заводів.

Для успiху подальшої роботи Товариства на пiдприємствi розроблено
заходи, спрямованi на пiдвищення ефективностi виробництва,
прискорення науково-технiчного прогресу, зміцнення технологiчної
дисципліни , освоєння i випуск нових видiв конкурентноздатної
продукції .
Основними постачальниками сировини для ПуАТ "КДЗ", що займають
більше 10 % в загальному об'ємі постачання: ТОВ "Данко Контракшин
Матеріалз" (сировина - овруцький кварцит), "Запоріжстеклофлюс",
"Донецький металопрокатний завод",
ТОВ "Кольорові метали", ТОВ "МетІнвест холдинг" (сировина залізорудний концентрат), ПАТ "Запорізський абразивний комбінат",
ПАТ "Авдієвський КХЗ"
Залогою успіху продукції на ринку є її якість, а також проведення
дослідницьких розробок з метою покращення якості продукції, що
випускається на внутрішньому і світовому ринках.
Тому перед усіма службами заводу полягає велика відповідальність
за якість продукції, що випускається.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
2008 р.:
Придбано:
Автомобіль - 70834,66 грн., домкрат гідравлічний - 5110,76 грн.,
домкрат автономний ДА50 - 1884,54 грн., калорифер (2 шт.) - 2687,9
грн., комерційний вузол обліку газу - 36382,2 грн., комп'ютер
техніка ПМ-5 - 7897,7 грн., конвектор настінний (2 шт.) - 2420,51
грн., насосна станція - 2497,33 грн., насос вакуумний масляний 4770,96 грн., насос с мускульним приводом - 3586,8 грн., піч муфельна
- 8821,75 грн., прес ФО 134 - 977450,01 грн., станок - 43814,85 грн.,
станок заточний - 4862,08 грн., з'ємник гідравлічний - 11805,36 грн.,
тиски станочні - 3384,35 грн., установка безперервного пом'якшення 12523,82 грн., пристрій для розводки і контролю сил - 1458,52 грн.,
та інші дрібні.
Вибуло:
Клапани ЕСЛЖ КВУ 25200 - 2219,68 грн., внутрішні сіті водопостачання
і каналізації - 24296,99 грн., будівля корпусу тун. печі - 4135,00
грн., будівля пічного корпусу 1 - 18411,36 грн., будівля дільниці
садки сирцю - 8295,87 грн., компресор ПК-СД-5.25 - 11353,37 грн.,
костюм "Індекс" - 6684,93 грн., крани ел. мостові 5 т - 6149,86 грн.,
маслостанція в зборі - 1166,67 грн., опалення та вентиляція 61178,67 грн., перфоратор - 1060,04 грн., прес для виготовлення
шлакоблоку - 6060,00 грн., сіті сжатого повітря - 2514,00 грн.,
трактор - 8393,03 грн., тунельна піч № 2 - 71607,30 грн.,
електротельфер - 2513,38 грн., та інші дрібні.
Придбано в 2009 році:
Аптечка АА-1 с 2-бутарф. (10 шт.) - 781,5 грн., бензопіла Протоп
БП-45/18 - 1823,1 грн., жалюзі вертикальні (3 шт.) - 1490,29 грн.,
станок горизонт. лент. бревнопільний - 42402,76 грн., лічильник
холодної води - 1905,03 грн., принтер Р1505 - 1320,66 грн.,
індикатор дефектів обмоток - 1571,91 грн., лічильник холодної води 503,55 грн., тачки 100 л, 85 л (2 шт.) 1004,25 грн., машина заточна 480,94 грн., та інші дрібні

Вибуло в 2009 році:
Будівля пічного корпусу (часткове списання) - 4693,11 грн.,
автомат газ. води - 73,17 грн., аптечка (15 шт.) - 382,48 грн.,
лебідка ручна - 201,45 грн., машинки сверлільні (3 шт.) - 312,51
грн., машинки шліфувальні (3 шт.) - 670,36 грн., молоток відбійний (2
шт.) - 1119,65 грн., насоси (4 шт.) - 6836,67 грн., тун. піч 1,2
(часткове списання) - 26896,27 грн., штангенциркулі (3 шт.) - 12,03
грн., калькулятори (3 шт.) - 12,77 грн., електроталь - 124,43 грн. ,
та інші дрібні
Придбано в 2010 році на суму 644 тис. грн.:
Придбання нових основних засобів - 70086,49 грн. (Світильники 6258,75 грн., бензопіла "Протон" 45/18 - 1670 грн., дифманометр ДМ 1083,33 грн., домкрати - 539,36 грн., жалюзі - 3726 грн., зачисний
пристрій - 1020 грн., калькулятори - 1075,89 грн., комп'ютер 4706,45 грн., кондиціонер - 2331,67 грн., комутатор - 2852,50 грн.,
модеми - 5687,60 грн., прибор КСД - 1583,33 грн., принтери - 6345,4
грн., прожектори - 950,04 грн., сітевий пристрій - 6871,93 грн.,
тачки - 1000 грн., електрокалорифери - 4209 грн., та інші дрібні);
Проведені ремонти будівель, обладнання, транспортних засобів на
загальну суму 562383,16 грн. (ремонти: лінії телефонного зв'язку по
заводу, будівлі газоразпредед. пункту, будівлі шахтної печі, будівлі
шихтовочного відділення, будівля амін. бут. корпусу, будівлі головної
контори, будівлі компресорної станції, будівлі готових виробів
пічного корпусу, будівлі корпусу тунельної печі № 3, ремонт
розподільчого пристрою - 0,4 кВт, будівлі електричної підстанції,
ремонт дизельних автонавантажувачів);
Оприходовано згідно інвентаризації - 11345,77 грн.
Вибуло в 2010 році (за залишковою вартістю):
Будівля корпусу тунельних печей 1,2 зі складом готових виробів 169773,75 грн., будівля пічного корпусу 1 - 51470,55 грн., тунельна
піч (часткове списання) - 26613,28 грн., кутові шліфувальні машинки 1406,96 грн., насоси - 2876,76 грн.
В 2008 році списано безнадійної дебіторської заборгованості зі
строком позовної давності, що минув на суму 963 тис. грн.: ПП "Віват"
- 3000 грн., Дніпроенергоресурс - 907918 грн., ВАТ "Отрадненське" 1800 грн., Шахта "Центральна" - 10223,79 грн., ПТ МКП "Проектмаш" 4365,06 грн., Кріворіжський завод гірничого обладнання - 520,7 грн.,
ТОВ "Сама" - 4560 грн., ТОВ "Конвент" - 7705,16 грн., ТОВ
"Будремсервіс" - 14500,08 грн., ТОВ НПП "Промреконструкція" - 7267,68
грн.
В 2009 році списано безнадійної дебіторської заборгованості зі
строком позовної давності, що минув на суму 27 тис. грн.: Пресняков
А.П. (умер) - 16282,39 грн., УМВСУ - 244,8 грн., ТОВ Техцентр - 10000
грн., Селидовська а-за "Селидоввугілля" - 282,34 грн.
В 2010 році списано безнадійної дебіторської заборгованості зі
строком позовної давності, що минув на суму 318 тис. грн.: ПП Сонора
- 296 тис. грн., ПП Донбаспродмаш - 20 тис. грн., ТОВ "Світ Успіху" 2 тис. грн., ДЕТЦ - 0,5 тис. грн.
В 2008 році здійснено уцінку запасів на суму 318 тис. грн. згідно
наказу № 135 від 11.03.2008 року "Про уцінку і реалізацію товарів що
залежалися на складі готової продукції". Склад комісії: Голова

заступника начальника відділу збуту Передерій В.С., начальник ВТК
Воронін В.Л., начальник ППО Зозулевська Г.А., начальник складу
готової продукції Пал Л.В., начальник планово-економічного відділу
Кирадієва В.В., ревізор КРВ Козурман В.А.
В 2009 році сума уцінки сировини і матеріалів складає 10 тис.
грн., готової продукції - 104 тис. грн.
В 2010 році сума уцінки складає 5315402,93 грн. (готова
продукція).
2011
У звітному періоді підприємством на загальну суму 2828 тис. грн.:
введені в експлуатацію основні засоби (придбані у 2011 р. на суму 44
тис.грн., придбані у інших періодах на суму 1024,0 тис.грн.(прес,
інш.), виконані ремонти на суму 1716,0 тис.грн., опріховані після
інвентарізації на суму 44,0 тис.грн.), у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 990 тис. грн.(виконані
ремонти: будівлі АБК, будівлі побутового корпусу, будівлі відділення
ТП №5, будівлі помольного відділення, будівлі СФВ, галереї від ДПЦ,
будівлі сушильного відділення);
- машини та обладнання - 1625 тис. грн. (виконані ремонти:пресу СМ,
шликерній мешалки), (придбано: машина шлифовальна, пневмотрамбовка);
- транспортні засоби - 134 тис. грн. (виконані ремонти: дизельного
погрузчика, автомобілів ВАЗ);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 58 тис. грн. (придбані:
алкотест 203, прінтер, бензокоса "Вектор", інший інвентар, комутатор,
кофемашина, крісло, сушуал, тумба, інш.);
- бібліотечні фонди - 4 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 17 тис. грн. (болгарка,
вентілятори, дрелі, калькулятори, резаки, освітлювачи, стільці,
тачки, фотокамери, чайник, тощо).
Вибуття основних засобів в 2011 р. відбувалось по залишкової вартості
на суму 731 тис. грн. (первісна вартість - 1955 тис. грн., знос 1224 тис. грн.)., у т.ч.(первісною вартістю):
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1517 тис. грн.(будівля
готових виробів пічного корпусу 2, будівля БСУ, будівлі ділянці садки
сирця, тощо);
- машини та обладнання - 421 тис. грн. (тунельна пічь, випрямувач
зварювальний, мостовий грейферний кран, сміститель двох ваоковий,
індикатор шуму та повітря, вібростіл, тощо);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 13 тис. грн.
(автовідповідач, нормалізатори, бензопила, радіотелефон, виставкове
обладнання, машина вуглешліфовальна, тощо);
- бібліотечні фонди - 4 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 4 тис. грн.(обігривачі,
насоси, тачка, електродріль, краскопутЮ, резак, лампи, тощо.
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів (в
2011 році) - 2903 тис. грн., а саме: електротельфер-20322,59грн.,
трос товкач-70951,63грн., вагонетки - 33922,48грн.,
суш.вагони-8132,16грн., відкритий распредустрій-128916,3грн.,
поворотні заслонки-10781,26грн., станок долбежний-24731,23грн.,
панелі релейній зашіти-6883,96грн., обладнання УПО-6м-3603,28грн.,
відкритий 2-ух поверховий склад-403314,8грн., склад
сульф.спирт.барди-115150,6грн., емкість металева-7597,65грн., трубна

млинниця 1-57201,98грн., лоботокарний станок
-33438,19грн.,
продольно-строг.станок -51185,23грн., фрикционий прес-24629,53грн.,
зубофрез.станок-20279,36грн., станок токарний-27218,04грн., станок
долбежний -24731,23грн., токарно-винтонарізний станок-7053,35грн.,
верт.сверлильний станок - 3412,02грн., тощо.
Передані в оперативну оренду основні засобу первісною вартістю на
суму 28 тис.грн., знос 13 тис.грн., залишкова вартість 15 тис.грн.
(інвестиційна нерухомість).
Вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2011 р. становить
47 тис. грн. (Монтаж резервуара воды-19622,45, електродвігуни у
ремонті - 23104,04, придбані основні засоби - 4138,39(освітлювачи,
резаки, прінтер).
У звітному періоді надійшло інших нематеріальних активів на суму 34
тис. грн. (інші нематеріальні активи).
Протягом 2011 р. ліквідовано нематеріальних активів по первісної
вартості - 2 тис. грн., накопичена амортизація - 2 тис. грн.
В 2011 році уцінки(переоцінки) основних засобів не було.
Відбулася уцінка тарни та тарних матеріалів на суму 355,0 тис.грню,
готової продукції на суму 113,0 тис.грн.
Взяті в операційну оренду основні засоби на суму 178,0
тис.грн.(погрузчик, кран, машина).
Підприємство найближчим часом не планує значних інвестицій та
придбань, що пов'язані з його господарською діяльністю.
2012 рік:
Облік надходження, реалізації, ліквідації, ремонту основних засобів
ведеться у відповідності з М (С) БО № 16 "Основні засоби".
У звітному періоді підприємством введені в експлуатацію основні
засоби та проведені ремонти на суму 8728 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 8063 тис. грн.:
(виконані ремонти: будівлі АБК, будівлі побутового корпусу, будівлі
головної контори, будівлі сушильного відділення №1, будівлі
смисительно-формувального відділення, будівля корпусу тунельної печі
№5, тощо;
- машини та обладнання - 553 тис. грн. (виконані ремонти:пресу
1085-Б, тощо), (придбано: веси, перфоратори, водомери, печь
фумельна, шлифмашини, тощо);
- транспортні засоби - 37 тис. грн. (виконані ремонти: дизельного
погрузчика, електротележки, тощо);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 73 тис. грн.( придбано:
камери спостережння, комутатори, світлоопалювальники, тощо);
- бібліотечні фонди - 1 тис. грн. ;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 тис. грн.
Вибуття основних засобів в 2012 р. відбувалось по залишкової вартості
на суму 57 тис. грн. (первісна вартість - 90 тис. грн., знос - 33
тис. грн.) - будівля смисительно-формувального відділення, генератор,
металодетектор, насоси різних модіфікацій, електорчайник, телефона
приставка, тощо.
Вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду станом на
31.12.2012 р. - 58 тис. грн.(автомобіль ЗАЗ, автомагнітола,
автомобіль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності станом на 31.12.12 р. -

36159 тис. грн.( обмежено використання основних засобів, згідно
договору поруки за кредитом для ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ
РІШЕННЯ" укладеному протягом 2011 року. Відповідно між банком
(ПАТ"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК") та ПуАТ "КДЗ" укладено
договір іпотеки, згідно якого Банку у заставу переданий цілісний
майновий комплекс Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме: нежитлові об'єкти та
обладнання до нього Динасового заводу).

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних
засобів - 429 тис. грн.(будівля їдальні та прилади до неї та
багаторічні насадження, тощо).
Передані в оперативну оренду основні засобу первісною вартістю на
суму 19 тис.грн.(інвестиційна нерухомість).
Протягом 2012 р. ліквідовано нематеріальних активів по первісної
вартості - 11 тис. грн., накопичена амортизація - 11 тис. грн.
Сума уцінки готової продукції, проведеної у 2012 році склала 169 тис.
грн.
Балансова вартість запасів оформлених в заставу станом на 31.12.2012
р.- 5000 тис. грн.
Списано безнадійної дебіторської заборгованості у сумі 56 тис.
грн.(строк погашення якої сплинув).
Списано кредиторської заборгованості у сумі 360 тис. грн.
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
Основні засоби - це матеріальні об'єкти, які призначені для
використання в процесі виробництва, постачання товарів, надання
послуг, для здачі в оренду, в адміністративних, збутових цілях і для
виконання соціально-культурних функцій протягом більш ніж 12
(дванадцять) місяців.
Проведена трансформація фінансової звітності в МСФЗ призвела до змін
окремих статей в порівнянні зі звітністю, наданою у складі регулярної
інформації до НКЦПФР за 2011 рік.
Рядок 030 "Основні засоби: залишкова вартість" - при приведенні
обліку основних засобів у відповідність до МСБО 16 "Основні засоби"
відбулися зміни: станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО
склало 36078 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склало 133 тис.грн., в
зв'язку із чим значення цього рядка за МСФЗ склало 36211 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 34052
тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склало (-848 тис.грн.), значення
цього рядка за МСФЗ склало 33204 тис.грн.
Станом на 31.12.2012р. значення показника за МСФЗ склало 37416
тис.грн
Рядок 031 "Основні засоби: первісна вартість" - при приведенні обліку
основних засобів у відповідність до МСБО 16 "Основні засоби"

відбулися зміни: станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО
склало 111129 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 40494
тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 112002
тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 41285 тис.грн.
Станом на 31.12.2012р. значення показника за МСФЗ склало 49923
тис.грн
Рядок 032 "Основні засоби: знос" - при приведенні обліку основних
засобів у відповідність до МСБО 16 "Основні засоби" відбулися зміни:
станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало (75051)
тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (4283) тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало (77950)
тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (8081) тис.грн.
Станом на 31.12.2012р. значення показника за МСФЗ склало (12507)
тис.грн
Більш детальна інформація наведена у розділі "Опис бізнесу "Облікова політика", та у примітках та узгодженнях" фінансової
звітності.
Станом на 31.12.2012 р. по балансовому рахунку "Основні засоби"
балансова (залишкова) вартість становить 37416 тис. грн., знос
основних засобів нарахований в сумі 12507 тис. грн., первинна
вартість основних засобів складає 49923 тис. грн.
Облік вартості основних засобів ведеться відповідно до Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби".
Основні засоби ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" знаходяться за
адресою: 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Шмідта, 3.
Виробнича потужність підприємства 32400т/рік вогнетривів. У 2012
році потужність підприємства склала 24,2 тис.т., при запланованій
32,4тис.т. (в 2011 потужність підприємства складала 32000т/рік
вогнетривів. В 2010 році склала лише 150000 т вогнетривів на рік).
Місцезнаходження основних засобів виробництва згідно
технологічного циклу розміщенні в основних і допоміжних цехах
підприємства.
Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт.
Окремим об'єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений
предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового
або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні
пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок
чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну
роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що
відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що
контролюється підприємством.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин (компонентів),
які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то
кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим
об'єктом основних засобів.
Класифікація основних засобів:
- Земля;
- Будівлі, споруди та передавальні пристрої;
Облік будівель, споруд і передавальних пристроїв ведеться за такими
групами:
Група 1: будівлі виробничого призначення;

Група 2: будівлі адміністративно-побутового призначення;
Група 3: будівлі цехів допоміжного призначення;
Група 4: споруди та передавальні пристрої виробничого
призначення;
Група 5: будівлі, споруди та передавальні пристрої
невиробничого призначення .
До складу групи 1 "Будівлі виробничого призначення" включаються
такі підгрупи:
1. Дробильно-помольних цех у складі дробильного відділення,
помольного відділення, вапняного відділення, шіхтовочного відділення,
відділення мінералізації, шахтної печі, складу вапняку.
2. Сировинної (змішувально-формовий) цех у складі
змішувально-пресового відділення, змішувально-формувального
відділення, відділення переробки шлюбу-сирцю, склад прес-форм,
цирконового відділення.
3. Цех випалу в складі пічного відділення, сушильного відділення,
механічного ділянки садки сирцю.
Всі основні засоби первісно визнаються та обліковуються за
собівартістю (фактичної вартості).
- Об'єкти благоустрою території (дорожні покриття, огородження,
освітлення, багаторічні насадження, дизайн і т.д.);
- Машини та обладнання (шліфмашинки, насосне обладнання, пічь
муфельна, гидроагрегат HF JSWm 1A/24CL, дробилка СМД-109, вагонетки,
вентилятор ВДН № 12,5 з електродвигуном, горілки 3-проводні,
дифрактометр рентгенівський ДРОН-7, компресорна станція ВВ 32/8 М2У3,
консольно-фрезерний станок, та інші);
- Транспортні засоби (ВАЗ 2106 легкові - 4шт., дизельні
автонавантажувачі, МАЗ 53371 бортовий, тепловоз ТГМ -4 №1899, ПАЗ
32054 автобуси - 2 шт., та інші);
- Інструменти, прилади, інвентар (в т.ч. меблі, офісне обладнання)
дифманометр, виконавчий механізм, конвектори, кондиціонери, молотки
відбійні, насоси, обігрівачі масляні, перфоратори, пульт управління
з датчиком температури, та інші).
Враховуючи важливість інформаційної підтримки, формувати на
підприємстві бібліотечний фонд. Амортизацію вартості бібліотечних
фондів нараховувати в розмірі 100% при їх зарахуванні на баланс.
Вартість бібліотечних фондів не підлягає переоцінці.
- малоцінні необоротні матеріальні активи (аптечки АА-1, освітлювачи,
монометри, стільці, телефонні апарати, електричні чайники,
калькулятори, лампи настільні).
Основні засоби невиробничого призначення:
-будівлі та споруди - капітальних ремонтів не було, проводились
тільки поточні ремонти, все підтримується у робочому стані (це
квартири, гуртожиток).
-інші - працюють в умовах повного рабочого часу, проводиться
профілактика, підтримуються у робочому стані.
Ступінь використання обладнання в середньому складає 52,5
відсотка.
Незавершені капітальні інвестиції" рекласифіковано у Статтю "Основні
засоби".
Вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду станом на
31.12.2012 р. - 58 тис. грн.(автомобіль ЗАЗ, автомагнітола,
автомобіль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним

законодавством обмеження права власності станом на 31.12.12 р. 36159 тис. грн.( обмежено використання основних засобів, згідно
договору поруки за кредитом для ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ
РІШЕННЯ" укладеному протягом 2011 року. Відповідно між банком
(ПАТ"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК") та ПуАТ "КДЗ" укладено
договір іпотеки, згідно якого Банку у заставу переданий цілісний
майновий комплекс Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме: нежитлові об'єкти та
обладнання до нього Динасового заводу).
В 2012 році:
1.
Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами
забруднення, усього - 11615,60грн. ( у порівняні з минулим роком
зменшено, у 2011 році збір складав 14953,48
грн.). Збір нараховано
за наступні забруднюючі речовини (обсяги викидів, тонн):
азоту оксид
11,187 т
(сума збору
7415,08 грн.),
вуглецю окис
- 110,2928т (сума збору 2754,54
грн.),
ангідрид сірчистий
1,0966 т.(сума збору 726,67
грн.),
марганець та його сполуки 0,000121т (сума збору 0,63 грн.),
тверді речовини (20-7%)
- 10,8864 т (сума збору 446,70грн.),
тверді речовини(понад70%)- 17,8848 т (сума збору 271,98 грн.),
Збір за викиди пересувними джерелами забруднення не нараховувався.
Капітального будівництва і реконструкцій на 2013 рік не
планується.
Розглядаються питання по розширенню та удосконаленню основних
засобів, що обумовлено їх старінням та зносом. Суми витрат на їх
удосконалення на сьодні спланувати не можливо. Фінансування цих
планів планується за рахунок отримання кредитів.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства: по-перше, незважаючи на поступовий вихiд країни з економiчної кризи,
досi вiдчуваються її наслiдки: багато пiдприємств перебувають у станi
дефiциту обiгових коштiв i пропонують свою продукцiю на жорстких
умовах сплати, ринок кредитування все ще недостатньо доступний для
суб'єктiв господарювання; - суттєва змiна податкового законодавства
та незначний перiод, вiдведений державою для переходу до нових норм;
- необхiднiсть внесення значної кiлькостi поправок до Податкового
кодексу; - значнi штрафи, сплата податкiв "наперед"; - зростання
тарифiв на залiзничнi перевезення; - зростання тарифiв на енергоносiї
i, як наслiдок, зростання цiн на матерiали; - нестача власних
обiгових коштiв; - складнiсть технiчного та технологiчного
переоснащення через брак коштiв; - значний рiвень зносу виробничих
потужностей; - в умовах вступу до ВТО жорстка конкуренцiя та
вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняних виробникiв знижують
захист внутрiшнього ринку, вiддається перевага iноземним
постачальникам; Незалежно вiд полiтики пiдприємства, iснують
проблеми, що потребують вирiшення на мiсцевому, обласному та
державному рiвнях, як то: - Оптимiзацiя податкового законодавства; Доступнiсть ринку кредитних ресурсiв; - Встановлення контролю за

цiнами монополiй Вплив посткризових явищ, змiна влади у державi
попереднього року, а, вiдповiдно, i поступова змiна законодавчої
бази, низький рiвень конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї
через гостру необхiднiсть технiчного переоснащення багатьох
вiтчизняних пiдприємств, постiйне зростання цiн та тарифiв монополiй,
яким належать енергоносiї, стримують розвиток вiтчизняної
промисловостi, виникає потреба у додаткових коштах на модернiзацiю
виробництва, освоєння нових технологiй, стимулювання робiтникiв,
безпосередньо залучених до виробництва. Проте всi внутрiшнi реформи
та сподiвання не матимуть ефекту без вiдповiдної полiтики держави та
чiткої та послiдовної стратегiї розвитку вiтчизняної економiки. У
зв'язку з вищенаведеними проблемами потужнiсть пiдприємства
Вплив посткризових явищ , необхідність технічного переоснащення
потребують додаткових коштів на модернізацію виробництва , освоєння
нових технологій ,стимулювання робітників , залучених до виробництва
. Без підтримки держави ,без встановлення контролю за цінами на
енергоносії , будь які зусилля та сподівання підприємств галузі не
матимуть ефекту без відповідної стратегії розвитку вітчизняної
економіки. Виходячи з вищезазначених проблем, потужність
підприємства в 2012р.склала 24,2 тис.т., при запланованій 32,4тис.т.
(в 2011 потужність підприємства складала 32000т/рік вогнетривів. В
2010 році склала лише 20 % від запланованої виробничої потужності,
яка складає 150000 т вогнетривів на рік).
На 2013 рік планується виробництво вогнетривів до 22,7 тис. т,
це на 6,3 % менше виконання виробничої програми 2012 року.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Діяльність підприємства здійснювалась відповідно до
законодавства України.
Протягом 2012 року на підприємство було накладено штрафних санкцій ,
пень , неустойок на суму 531587.92 гривень., в т.ч.:
Держбюджет у м. Красноармійськ (донараховано податків, фін.санкцій
згідно акту перевірки ОДПІ) - 523598,32 грн.,
ПФУ в м. Красноармійську та Красноармійському районі (фін.санкція
згідно акту перевірки)-147,93 грн.,
Ясинуватський Тех..ПД (штраф за невиконання плану перевезень )-40,70
грн.,
Госпрозрахункова служба перевезень Донецької залізниці (штраф за
невиконання плану перевезень )-7029,14грн.,
ПАТ "Укртелеком" (пеня за несвоєчасну сплату послуг)-706,60 грн.,
Донецькобленерго (пеня за несвоєчасну сплату послуг) -65,23грн.,

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство фінансується за рахунок коштiв, отриманих вiд
основної дiяльностi. Господарська дiяльнiсть пiдприємства
здiйснюється за рахунок самофiнансування, а при недостатностi
власних фiнансових ресурсiв - за рахунок залучених засобiв, тому,
значну роль має незалежність підриємства вiд зовнiшнiх джерел.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснений
шляхом оцінки платездатності підприємства, тобто його здатності

своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які
витікають з торгових, кредитних і інших операцій.
Платездатність Товариства - проаналізована на основі даних
балансу про активи, шляхом розрахунку коефіцієнтів абсолютної
ліквідності, швидкої ліквідності і покриття.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, розрахований як співвідношення
грошових коштів до поточних зобов'язань становить на 01.01.2012 р. 0,04, на 31.12.2012 р. - 0,0002 та не досягає норми, рівної 0,25.
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
685
Кал = ------------ = 0,04
16194
3
Кал = ------------ = 0,0002
15957
Коефіцієнт швидкої ліквідності, розрахований як співвідношення
грошових коштів і дебіторської заборгованості до поточних
зобов'язань, на 31.12.2012 р. становить 2,83 та перевищує норму,
яка дорівнює 0,6 - 0,8.
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
38967
Кшл = ------------ = 2,4
16194
45126
Кшл = ------------ = 2,83
15957
Коефіцієнт покриття, що характеризує співвідношення поточних активів
підприємства до його поточних зобов'язань на 01.01.2012 р. становить
- 5,4 на 31.12.2012 р. - 5,59 і перевищує норму даного показника
(1,0 - 2,0).
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
87369
Кпокр = ---------------- = 5,4
16194
89122
Кпокр = ---------------- = 5,59
15957
Нарівні з аналізом платоспроможності при оцінці фінансового положення
підприємства необхідна характеристика його фінансової стійкості, яка
встановлюється шляхом розрахунку коефіцієнтів структури капіталу
(фінансування), автономії та фінансової незалежності.
Показник структури капіталу, який визначає співвідношення залучених
коштів до власних, в періоді, що розглядається, становить на
01.01.2012 р. - 0,8, на 31.12.2012 р. - 0,68, при нормі не більш за
1.
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
53699
Кстр/к = ---------------- = 0,8
66928
51444
Кстр/к = ---------------- = 0,68
75278

Показник автономії підприємства, що відображає частку власного
капіталу в загальному об'ємі коштів становить на 01.01.2012 р 0,55, на 31.12.2012 р.- 0,6 при нормі не менш за 0,25.
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
66928
Ка = ----------------- = 0,55
120627 75278
Ка = ----------------- = 0,6
126722

Коефіцієнт фінансової незалежності становить на 01.01.2012 р. - 1,25,
на 31.12.2012 р. - 1,46, при нормі не менш 0,2.
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.
66928
Кфн = ----------------- = 1,25
53699
75278
Кфн = ----------------- = 1,46
51444
На основі проведеного аналізу можливо зробити висновки, що ПАТ
"Красноармійський динасовий завод" є платоспроможним та
фінансово-незалежним підприємством.
Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості важливе не
тільки розрахування співвідношення між поточними активами і поточними
зобов'язаннями, але й визначити їх різницю. Різниця між поточними
активами і поточними зобов'язаннями складає чистий або робочий
капітал підприємства (Рк). Наявність чистого робочого капіталу
свідчить про те, що підприємство здатне не тільки оплачувати поточні
борги, але й володіє фінансовими ресурсами для розширення сфери
діяльності та здійснення інвестиції.
Робочий капітал ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" складає:
Рк(поч.) = 71175 тис. грн.
Рк (кін) = 73165 тис. гри., де:
Рк - чистий робочий капітал. Розмір чистого робочого капіталу
ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" на початок і кінець 2012 року
складає 71175 тис. грн. і 73165 тис. гри. відповідно, що свідчить
про те, що підприємство достатньо забезпечене фінансовими ресурсами і
має всі передумови для розширення сфери діяльності.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв
емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв
реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для
забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта
господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй
виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та
погашення поточних зобов'язань.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
В 2012 році було реалізовано 25521,6 т. продукції (з них
динасові вироби - 23160,7 т.) на суму 93034,1 тис. грн. (у порівняні
з минулим 2011 роком - в звітному році реалізація зменшилась.
На кінець 2012 року залишились не виконаними 3 договори на

загальну суму 28 068,2 тис.грн., загальним обсягом продукції 9 638,3
т. Найбільшим з невиконаних договорів є укладений договір з АТ
"Запоріжсталь", ТОВ " ГІР Європа".
Портфель замовлень на 2013 рік формується в міру їх надходжень.
Очікуваний прибуток на 2013 рік 1000,0 тис. грн.
У зв'язку з набранням чинності Податкового кодексу спрогнозувати
результати діяльності підприємства на наступний рік дуже складно,
оскільки суттєво змінюється порядок визначення доходів та видатків і
потрібен деякий час для адаптації суб'єктів господарювання до нових
умов.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В звітному році рівень використання вогнетривів був дещо
нищий ніж в попередньому році серед споживачів не тільки України, а й
Росії, держав СНД.
Перспективна політика підприємства орієнтована на розширення
виробництва динасових вогнетривів і розширення ринків збуту
вогнетривів. ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" займається
розробкою нових технологій, наприклад таких як: ЕД, ЕДТШ, для
електросталеплавильної промисловості, вогнетривкі вироби легковагі
теплоізоляційні з бою динасу, вироби шамотні легковагі для власних
потреб, і ще багато інших видів, фізико - хімічні показники яких
витримують мирові вимоги, що дасть змогу підвищити виробництво
динасових вогнетривів.
В 2012 році центральна заводська лабораторія разом з відділом
перспектив і нових технологій продовжила проводити роботи з метою
покращення якості продукції що випускається підприємством на
внутрішньому і світовому ринках: виробництво динасових виробів з
кварцитів Кіровоградського родовища, подові коксові вироби, вироби
невипалені ковшові для сталеливарних та чавуновозних ковшів.
Для подальшої роботи Товариства планується продовжити освоєння нових
технологічних процесів (поліпшення діючих): виробництво з
використанням сухих мінералізаторів, розробка технологічного процесу
виробництва скляного і коксового динасу з урахуванням залишкового
кварцу не більш 2,0 %; використання бою коксового динасу в
виробництві вогнетривів, засипок, мертелів, заповнювачів,
удосконалення технологічного процесу виробництва виробів шамотних
легковагих теплоізоляційних на власному ломі.
В умовах кризи , нестабільності економіки , постійними змінами в
податковому законодавстві , зростанні цін на сировину та енергоносії
дуже важко спрогнозувати результати діяльності підприємства на
наступний рік , оскільки потрібен деякий час для адаптації суб'єктів
господарювання до нових , непередбачуваних умов.
Не зважаючи на такі умови існування економіки, програма
підприємства, яка була запланована на 2012 рік по оновленню і
технічному переозброєнню , виконана.
На 2013 рік планується виробництво вогнетривів до 22,7 тис. т,
це на 6,3 % менше виконання виробничої програми 2012 року. У зв'язку
з тим, що ситуація в країні залишається досить нестабільною та
напруженою, зменшуються потреби в вогнетривах , а тому зменшується
кількість укладених угод з машинобудівними та склозаводами .В
наслідок цього підприємством планується зменшення обсягів реалізації
продукції . Планування конкретних результатів діяльності у

довгостроковій перспективі може виявитись неефективним, і
підприємство має бути готовим у будь-який момент оперативно
зреагувати на будь-які , навіть найменші зміни ситуації .
Але підприємство ставить своєю метою нарощування обсягів
виробництва, розширення ринків збуту, освоєння нових видів продукції.
Висока якість - це основне завдання підприємства на 2013 рік.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Залучення третіх осіб до досліджень та розробок на протязі 2012 року
не було. Відповідно витрат на ці заходи іншим особам Товариство не
здійснювало.
Дослідження здійснювалися власними засобами. Витрачено на дослідження
та розробки протягом року 155 тис.грн.
Протягом 2012 року освоєно виробництво:
термостійкого електродинаса марки ЕДТШ;
невипалених ковшових вогнетривів з покращеними показниками марки
ККБСЦ 48;
електродинаса марки ЕД;
виробів вогнетривких легковагих теплоізоляційних з бою
динасу;
виробів шамотних легковагих теплоізоляційних для власних потреб.
Вище зазначених виробів було вироблено протягом 2012 р. на суму
2976167,43 грн.
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
Справи протягом 2012 року:
Позовні вимоги до ПуАТ "КДЗ":
1. Державна екологічна інспекція в Донецькій обл.
Предмет позову: Відшкодування збитків через порушення
природоохоронного законодавства
Сума позивних вимог: 882148,95 грн. (Збитки)
Дата подачі позову: 15.01.2011 р. Господарський суд Дон.обл.
Поточний стан: Рішенням від 18.01.2012 р. після перегляду рішення за
ново виявленими обставинами відмовлено у утримані збитків повністю.
2. Красноармійське УГГ АТ "Донецькоблгаз"
Предмет позову: Борг з ПДВ (20%) за січень-лютий 2006 року
Сума позивних вимог: 344 285,81 грн. (Борг)
Дата подачі позову: 01.12.2010 р. Госп. суд Дон. обл.
Поточний стан: Рішенням від 07.05.2012 р. у задоволенні вимог
відмовлено повністю.
3. Собко Олександр Володимирович
Предмет спору: Зміна формулювання запису про звільнення й дати
звільнення, утримання середньої заробітної плати за період вимушеного
прогулу, відшкодування моральної шкоди.
Сума позивних вимог: - 13 518,36 грн.(вихідна допомога), 5 199,30
грн. (прогул), 20 000,00 грн. (моральна шкода).
Дата подачі позову: 19.06.2012р., м. Красноармійськ, міськрайсуд
Поточний стан: Определением від 09.08.2012 р. Затверджена мирова
угода, згідно якого позивач відмовляється від усіх вимог, відповідач

змінює формулювання запису про звільнення.
Позовні вимоги ПуАТ "КДЗ":
1. До ТОВ "Ивитек ТТК"
Предмет спору: Повернення суми передплати, штрафу й 5% річних за
період використання грошових коштів.
Сума позову: 222 604,20 грн. (передплата), 35 616,67 грн. (штраф), 3
223,50 грн. (5% річних).
Дата подачі позову: 10.10.2012 р. господарський суд Харківської
області
Поточний стан: Рішення від 12.11.2012 р позов задоволено частково,
утримано 222 604,20 грн. суми передплати, 3 223,50 грн. суми 5%
річних, 4 516,55 грн. судових витрат.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Останні звіти, складені згідно з ПБО, було подано за рік, що
завершився 31 грудня 2011 року. Перший індивідуальний фінансовий
звіт, складений відповідно до вимог МСФЗ, включає узгодження та
примітки (звертайтеся к огляду до розділу фінансова звітність, яка
складена до міжнародних стандартів фінансової звітності).
Фінансова і статистична звітність підприємством складається
відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності № 1 "Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 1 "Подання фінансових
звітів".
Для складання попередньої фінансової звітності за 2011 рік та першої
фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні
на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.
Різниці, які виникли внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та
подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені у
складі нерозподіленого прибутку.
Загальна інформація що може бути корисною:
В 2012 році було реалізовано 25521,6 т. продукції на суму 93034,1
тис. грн. (у порівняні з минулим 2011 роком - в звітному році
реалізація зменшилась). Реалізовано: для коксових печей - 7 480,0 т.
на суму 32360,0 тис. грн., для металургійних підприємств - 12069,9.
на суму 38193,4 тис.грн., для скляних підприємств - 1621,4 т. на суму
4595,2 тис.грн., для машинобудівних та інших підприємств - 4350,3 т.
на суму 17885,5 тис. грн. Реалізація продукції відбувалася по Україні
та країнам СНД . Обсяг реалізації скоротився на 10,7% порівняно з
2011 роком. Причиною зниження обсягу реалізації являється зменшення
потреб в вогнетривах для будівництва та ремонту коксових батарей,
зменшення укладених угод з машинобудівельними підприємствами та
склозаводами.
Усього у 2012 році було реалізовано:
По Україні - 15 413,2 т на суму 66101,4
тис. грн., це 71 % від
всієї реалізації країни СНД - 10108,4 т на суму 26932,7 тис. грн.,
це 29 % від всієї реалізації.
У 2011 році було реалізовано 31178,9 т. продукції на суму 104208,9
тис.грн. (у порівняні з минулим 2010 роком - в 2011 році реалізація
збільшилася отримано грошових коштів більше на 26708,9 тис.грн.(у
тому числі але з урахуванням збільшення ціни реалізації), в тому

числі реалізовано: для коксових пічей - 4763,8 т. на суму 33283,1
тис.грн., для металургійних підприємств - 12583,4 т. на суму 39250,3
тис.грн., для скляних підприємств - 3878,9 т. на суму 10924,1
тис.грн., для машинобудівних та інших підприємств - 9952,8 т. на суму
20751,4 тис.грн. Реалізація продукції відбувалася по Україні та
країнам СНД й дальнему зарубіжжю.
Усього у 2011 році було реалізовано:
По Україні - 22180 т на суму 82879,9тис.грн., це 71% від всієї
реалізації
страни СНД - 8121 т на суму 18860,0 тис.грн., це 26% від всієї
реалізації
дальне зарубіжжя - 878 т на суму 2469,0 тис.грн., це 3% від всієї
реалізації.
Непокритий збиток в 2009 роцi склав 4008 тис.грн. що на 3223,0
тис.грн. було менш ніж у 2010 році (у 2010 році складав 7231,0
тис.грн.). У 2011 році за рахунок отримання прибутку у сумі 15874,0
тис.грн. - нерозподілений прибуток склав 8643,0 тис.грн., але у
зв'язку із переходом на складання фінансової звітності за М(С)ФО став
складати 42145 тис.грн. - це відбулося за рахунок різниць, які
виникли внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при
складанні балансу на дату переходу на МСФЗ.
01.01.2011 3
1.12.2011
Перерахунок основних засобів, інвестиційної нерухомості (909)
(871)
Дисконтування довгострокової заборгованості за векселями виданими
1
9051
25401
Списання іншого додаткового капіталу
11086
11086
Списання резервного капіталу
535 535
Списання цільового фінансування 6
6
Перерахунок податку на прибуток за рік 123 274
Нарахування резерву знецінення запасів (3360) (2324)
Нарахування резерву сумнівних боргів
(532)
(565)
Разом корегування
26000
33542

Витрати на оплату працi в 2009 роцi - 7218 тис. грн., що на 4308 тис.
грн. менше нiж в 2010 роцi. В 2010 роцi витрати на оплату працi
склали 11526 тис. грн., що на 4308 тис. грн. менш нiж 2011 роцi, які
склали 12668 тис.грн. В 2012 році витрати на оплату праці склали
14335,9 тис грн. (проти 12668 тис. грн. у 2011 роцi). Вiдбулось його
збiльшення на 1667,9тис. вiдносно попереднього 2011 року, у зв'язку з
пiдвiщенням погодинних тарифiв та окладiв.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв в 2009 р. - 585 осiб, в 2010
роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв склала 539 осiб, в 2011
році середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв склала 534 особи. В
2012 склала - 483 особи.
Якість виробленої продукції ПуАТ "Красноармійський динасовий завод"
відповідає світовим стандартам, які задовольняють вимоги замовників,
що підтверджено міжнародним сертифікатом якості ІSО-9001-2000.
Впроваджена удосконалена технологія виробництва вогнетривів для
скловарних печей, що відповідає підвищеним вимогам замовника використовується тільки нашим підприємством.
За звітний період план виробництва по випуску вогнетривкої
продукції виконано.

Змiн розмiру Статутного капіталу не було. Додаткова емісія
акцій не проводилась. Дивіденди за пiдсумками роботи за 2008-2012
роки не нараховувались і не виплачувались.
Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути iстотним
чином на фiнансове становище Пiдприємства:
- переоцiнка активiв не проводилася пiсля звiтної дати, яка свiдчила
б про зниження їхньої вартостi на дату балансу;
- дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства не створювались;
- цiлосний майновий комплекс не приймався;
- знищення активiв пiсля дати балансу не було;
- рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалося;
- контракти про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї не
укладалися;
- рішення про виплату дивiдендів на період надання звіту не
приймалося.
Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки
фiнансового стану пiдприємства не було.

