Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
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(прізвище та ініціали керівника)
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М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191738
4. Місцезнаходження
Донецька , д/н, 85300, мiсто Красноармiйськ, вулиця Шмiдта, будинок 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(06239)2-04-10,9-63-83 (062) 332-07-51
6. Електронна поштова адреса
finances@dinas.com.ua

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

22.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 77

23.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

23.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - Протягом
звiтного року участi в створеннi юридичних осiб Товариство не приймало.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - Посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - За звiтний перiод Товариство не
користувалося послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про органии управлiння емiтента" - Згiдно рiшення, цей пункт не
заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
"Iнформацiя про дивiденди" - Дивiденди за звiтний та попереднiй роки не
нараховувались та не виплачувались.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - Товариством облiгацiї (процентнi,
дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi)) не випускалися (не реєструвалися).
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" -Iншi цiннi папери
Товариством не випускалися.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Похiднi цiннi папери Товариством не
випускалися.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - Власнi
акцiї протягом звiтного перiоду Товариством не викуповувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Борговi
цiннi папери не випускалися.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим
розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - За звiтний перiод Товариство
не реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": - Iпотечного
покриття немає.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" У зв'язку з тим, що облiгацiї не випускались - боржникiв немає.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - Iпотечнi сертифiкати не
випускалися.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - Iпотечних активiв не має.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - Операцiй з сертифiкатами фондiв з
нерухомiстю не було.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - Сертифiкати ФОН не
випускались.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - Осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН немає.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - Розрахункова вартiсть чистих
активiв ФОН вiдсутня.
"Правила ФОН" - Правил ФОН немає.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод Товариство не складало звiтнiсть
вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - Товариством не реєструвався випуск
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
Ревiзiйна комiсiя, як орган, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть скасовано, склад ревiзiйної комiсiї - вiдкликано.
Товариство не пiдпадає пiд ознаки, що здiйснює банкiвську дiяльнiсть,
Товариство не є фiнансовою установою, Товариство не здiйснює страхову
дiяльнiсть, не здiйснюєдiяльсть iсститутiв спiльного iнвестивування, не
випускав цильовi облiкацiї, тощо, богових цп. не має, ухвали про санацiю та
призначення не керуючого не вiдбувалося, процедура розпорядження майном,
тощо не вводилося.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №269762
3. Дата проведення державної реєстрації
21.03.1994
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
24783360.11
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
455
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБIВ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
52.21 ДОПОМIЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Перший Український Мiжнародний банк"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26000962487465
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Перший Український Мiжнародний банк"
5) МФО банку
334851

6) поточний рахунок
26000962489032
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг фiксованного мiсцевого телефонного зв`язку з
ємнiстю мережi до 1000 номерiв з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв електро зв`язку на територiї м.
Красноармiйськ Дон.обл

Опис

Надання послуг фiксованного мiсцевого телефонного зв`язку з
ємнiстю мережi до 1000 номерiв з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї
Дон.обл.

Опис

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2
табл.IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис

Нацiональна
комiсiя , що
здiйснює
Лiцензiя
державне
АЕ
17.01.2013 регулювання у 17.01.2018
188757
сферi зв'язку
та
iнформатизацiї
Украiни
По закiнченнi дiї - планується подовжувати термiн
дiї виданої лiцензiї

Дозвiл
НР
007535

Нацiональна
комiсiя , що
здiйснює
державне
16.09.2013 регулювання у 16.01.2018
сферi зв'язку
та
iнформатизацiї
Украiни

По закiнченнi термiну дiї Дозвiлу - планується
подовжувати термiн дiї

Лiцензiя
АЕ
26.09.2013
273101

Державна
служба
України з
контролю за
наркотиками

26.09.2018

По закiнченнi строку дiї - планується аюо
подовжити строк дiї, або отримати нову

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Код за ЄДРПОУ
Найменування юридичної особи
засновника та/або
засновника та/або учасника
учасника
Мiнiстерство промислової
полiтики України. Департамент
металургiйної промисловостi
(засновник)
Прізвище, ім"я, по батькові

00013942

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

03035Україна м. Київ
вул. Сурiкова, буд.3

0.000000000000

Серія, номер, дата видачі та найменування Відсоток акцій (часток, паїв), які

фізичної особи

органу, який видав паспорт*

належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

д/н

д/н д/н д/н

0.000000000000
0.00000000000

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член наглядової ради (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немсадзе Гурам Гiвiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 275680 04.01.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища, Донецькiй нацiональний унiверситет, ф-т фiнанси, магiстр з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiки та фiнансiв ПуАТ "КДЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014 3 роки (до 15.04.2017)
9) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу
Товариства.
Наглядова рада у кiлькостi 3 (трьох) членiв обирається Зборами з числа фiзичних осiб, якi мають
повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування на термiн, що
не може перевищувати 3 (трьох) рокiв.
Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради
Визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також трудовим або цивiльно-правовим (оплатним чи безоплатним) договором, що укладається з
кожним членом Наглядової ради. Умови такого договору (в тому числi розмiр винагороди)
затверджуються Зборами.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад
Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана
Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття
Зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належать:
- затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх нормативних документiв, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення
розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством ;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України "Про акцiонернi Товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi Товариства", та
мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону цього Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,
про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною
першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи
вiдчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на
здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої
згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства
безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та
непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення
та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача (Депозитарної установи)
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 України "Про
акцiонернi товариства".
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими

органами Товариства, крiм Зборiв.
Члени Наглядової ради мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства,
необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв
дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам
Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту Генеральним
директором; -отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього
Положення; - у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань
дiяльностi Товариства; - брати участь у засiданнях Генерального директора; -залучати експертiв до
аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй
члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, договором
мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства,
iнш.; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у
чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв
Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях
Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у
Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову
Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв.
Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; - дотримуватися
встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх
осiб; - у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату
статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним
членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради
зобов'язаний повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право
в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рiшення про обрання або переобрання
Голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi
беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або iнша особа, уповноважена Наглядовою радою
Товариства, головує на загальних Зборах.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради,
Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Пiд час голосування (незалежно вiд форми його проведення) Голова та кожен iз членiв Наглядової
ради мають один голос. У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час
прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.
Член Наглядової ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2
(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження
Головi Наглядової ради Товариства. Зауваження членiв Наглядової ради додаються до протоколу i
стають його невiд'ємною частиною.
Наглядова рада звiтує перед Зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею
заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради,

Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Голова Наглядової ради: здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого
Наглядовою радою; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть
Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку
повноважень членiв Наглядової ради; - забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Наглядова
рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через
вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право
пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх
проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв
Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її
членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Наглядова рада може створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети,
якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та
розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють
комiтети члени Наглядової ради, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть
Товариства. У складi Наглядової ради можуть створюватися тимчасовi або постiйнi комiтети на
власний розсуд членiв Наглядової ради за умови вiдповiдного рiшення прийнятого простою
бiльшiстю. У разi необхiдностi Наглядова рада може створювати iншi, в тому числi тимчасовi,
комiтети, зокрема, стратегiчний комiтет, комiтет з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з
питань оцiнки дiяльностi виконавчого органу Товариства, з питань розслiдування порушень
посадових осiб та iншi. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових
комiтетiв, їх структура, порядок залучення iнших осiб до роботи комiтету, а також iншi питання,
пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються Наглядовою радою в положеннi про вiдповiдний
комiтет, що затверджується Наглядовою радою. За результатами розгляду комiтетом Наглядової
ради певних питань оформлюється рiшення (протокол), яке пiдписується всiма членами комiтету i
надається Наглядовiй радi. Рiшення комiтету носить рекомендацiйний характер.
Особа, обрана на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.). У
вiдповiдностi до Статуту Товариства - на загальних зборах обираються члени наглядової ради. На
засiданнi наглядової ради з її членiв обирається голова (на засiданнi, яке вiдбулося 10.03.2011р. з
обраного складу членiв наглядової ради - обраний головою).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової
ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та ,
вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради (у т.ч.
голови) на новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.
Iншi посади, протягом 5р.: з 15.10.04 - 10.12.12 ПАТ "КДЗ"-директор з економiки та фiнансiв,
Голова Наглядової ради ПАТ "Закритий не диверсифiкований Венчурний Корпоративний
Iнвестицiйний Фонд "Дженерал Iнвестмент Ресурсес".
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 10 р.
Загальний стаж роботи - 15 р.
За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi
винагорода у 2014 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: Голови Наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство
"Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ДЖЕНЕРАЛ
IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС" (83017, Україна, м.Донецьк, вул.Марiї Ульянової ,буд.27, ЄДРПОУ
37544985).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дерлеменко Валерiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 345187 06.03.1998 Красноармiйським МВ УМВС України в Дон. обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, хiмiко-технологiчний ф-т, iнженер-хiмiктехнолог
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння з виробництва ВАТ "КДЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2014 2р. починая з 10.03.2014
9) Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є
одноосiбний орган - Генеральний директор.
Генеральний директор обирається за рiшенням Наглядової ради. Термiн повноважень
Генерального директора визначається контрактом вiдповiдно до рiшення Наглядової ради.
У випадку, якщо по закiнченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства,
Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Генерального директора, повноваження обраного вiдповiдно до цього Статуту Генерального
директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання або
переобрання Генерального директора.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну
дiєздатнiсть,
не має непогашеної судимостi i не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки
Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про
Виконавчий орган" та контрактом, що
укладається з ним.
Вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради чи
iнша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Наглядова рада може достроково вiдкликати повноваження Генерального директора Товариства у
випадку систематичного невиконання ним обов'язкiв, передбачених цим Статутом, або здiйснення
iнших дiй, що суперечать iнтересам Товариства в цiлому.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Зборiв та Наглядової ради, зокрема:
- розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства;
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх
виконання;
- визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних

пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв);
- затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою
максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених
вiдповiдними рiшеннями Зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства,
його фiлiй та представництв;
- здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених
цим Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих
працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до
компетенцiї iнших органiв Товариства;
- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй
працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та
накладення стягнень вiдповiдно до
чинного законодавства України, цього Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства;
- укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений
представляти iнтереси трудового колективу Товариства;
- органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у
користування третiми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями
Зборiв та Наглядової ради;
- здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства
вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод
та iнших правочинiв з ураху-iнням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених
цим Статутом, та/або рiшенням Наглядової iди Товариства;
- здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях,
представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi
Товариства претензiй та повних вимог до контрагентiв Товариства;
- забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надакня рiчного звiту
Товариства на опереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Зборами.
При виконаннi своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор
Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти
iнтереси Товариства у вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства правочини,
видавати накази та розпорядження, обов'язковi о виконання всiма працiвниками Товариства,
вiдкривати у банках поточнi (в тому числi валютнi) та iншi рахунки, має право першого пiдпису на
всiх фiнансових документах, а також може здiйснювати iншi дiї, що не суперечать чинному
законодавству та необхiднi для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких
iднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в межах та в
юрядку, встановлених законодавством, цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами
Товариства, зобоов'язаний надати зазначеним особам можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про
дiяльнiсть Товариства.
У разi тимчасової (у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, вiдрядженням тощо) неможливостi
виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених цим Статутом, вони
тимчасово здiйснюються особово, визначеною наказом Генерального директора та належним
чином оформленої довiреностi.
Кандидатура цiєї особи пiдлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства.
Генеральний директор є пiдзвiтним Зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Генеральний директор повинен звiтувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою.
За пiдсумками року Генеральний директор зобов'язаний звiтувати перед Зборами.
Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або
прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Генерального директора
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства,
Статутом, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з
Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправi достроково припинити
повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального
директора встановлюються дiючим законодавством та укладеним з ним контрактом.
Генеральний директор органiзовує роботу пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв Товариства,
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений
керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової
ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами,
установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, фiзичними особами та будь-якими iншими
третiми особами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд
iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з дотриманням вимог Статуту. Генеральний
директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi
пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв iз Наглядової радою та iншими колегiальними
органами, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма
напрямками дiяльностi Товариства.
У перше обраний на посаду генерального директора Товариства 10.03.2011р. Переобраний згiдно
рiшення Наглядової ради (протокол №2 вiд 06.03.12р.) з 10.03.2012р. на термiн 2 роки (до
10.03.2014р.).
01.03.2014р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 09.03.2014р., за рiшенням наглядової
ради (Протокол вiд 01.03.2014р.), з 10.03.2014р. переобрано (призначено) на новий термiн-2р.
(повноваження з 10.03.2014р. до 10.03.2016р.).
Стаж керiвної роботи - 30 р.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, протягом останнiх 5р.: З 09.08.04 - заступник голови правлiння з виробництва ВАТ
"КДЗ", з березня 2011р- Генеральний директор ПУАТ "КДЗ".
Винагорода за 2014 рiк за виконання обов'язкiв генерального директора склала 204216,64 грн. У
натуральнiй формi винагорода у 2014 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 213602 27.07.2010 Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiст
6) стаж роботи (років)**

29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Аквадонiнвест", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2013 на невиз. термiн
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й
технологiї оброблення облiкових даних та також у урахуванням особливостей складанення
звiтностi iз застосуванням мiжнародних стандартiв.
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та
працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку
первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та
непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства,
пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про:
- Отчет о финансовом состоянии (Баланс) составляется на конец периода методом деления активов
и обязательств на текущие и долгосрочные;
- Отчет о совокупной прибыли (Отчет о финансовых результатах) составляется за период методом
деления затрат по функциональному признаку;
- Отчет об изменениях в собственном капитале (Отчет о собственном капитале) составляется за
период в развернутом формате;
- Отчет о движении денежных средств составляется за период прямым методом в соответствии с
МСБУ 7 "Отчет о движении денежных средств";
- Примечания к годовой финансовой отчетности составляются в соответствии с обязательными
требованиями к раскрытию информации, изложенными во всех МСБУ (МСФО), действующих на
момент составления отчетности.
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником)
пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством,
проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює
контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної
роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат
вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану
бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених
пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства
щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї
оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського
(управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв
аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв
на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури
бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв,
забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення

управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження
автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна,
рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв,
залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв,
вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до
фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та
розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою в статутному капiталi та
акцiями Товариства не володiє.
Iншi посади протягом останнiх 5р.: ТОВ "Содетель"-головний бухгалтер-26.08.08-31.01.09р.,
"Донецький мiський центр зайнятостi"-07.05.09-31.01.10р, ПП "Бiржа"-директор(16.02.201021.06.2010р.), ТОВ "Аквадонiнвест" - головний бухгалтер, з 11.11.2013р. - головний бухгалтер
ПАТ "КДЗ".
Стаж керiвної роботи - 12р.
Загальний стаж роботи -29 рокiв.
Винагорода у 2014 роцi за виконання обов'язкiв cклала 75723,30 грн. У натуральнiй формi
винагорода у 2014 роцi не виплачувалась.
На iнших пiдприємствах посад не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спiвак Євген Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 134117 26.11.1997 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехничний iнститут, економист
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер першої категорiї пiдприємницької лабораторiї з наладжуванню ТОВ "Гортехносервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014 3 роки (до 15.04.2017)
9) Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член
Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової
ради.

Обраний на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової
ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та ,
вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради на
новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.
Стаж керiвної роботи - 19 р.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Iншi посади, протягом останнiх 5р.: заступник ген. директора ТОВ "Гортехносервiс",член
наглядової ради ВАТ"КДЗ".
Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини.
Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2014 рiк не
виплачувалась (як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2014
роцi не виплачувалась.
Також займає посаду заступника генерального директора ТОВ "Гортехносервис" (м. Донецьк - 48,
вул. Левицького, 31).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фоменко Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 707787 21.05.1999 Селiдiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, Московський гiрничий iнститут,технологiї пiдземного видобутку цiлулозних копалин
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Фомекс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014 3р. (до 15.04.2017р.)
9) Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член
Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової
ради.
Обраний на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової
ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та ,
вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради на
новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.

Перелiк попореднiх посад протягом останнiх 5р.: заст.директора ТОВ "Упр.комп.ВАТ
"КРОЗ",директор ТОВ "Фомекс", з 2012р.-член наглядової ради ПАТ "Закритий Не
диверсифiкований Венчурний Корпоративний Iнвестицiйний Фонд "Дженерал Iнвестмент
Ресурсес".
Стаж керiвної роботи - 16 р.
Загальний стаж роботи -28 рокiв.
Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини.
Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2014 рiк не
виплачувалась(як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2014
роцi не виплачувалась.
Також займає посаду члена наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "Закритий
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ
РЕСУРСЕС" (83017, Україна,м.Донецьк, вул.Марiї Ульянової ,буд.27, ЄДРПОУ 37544985).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член
наглядової
ради (Голова)

Немсадзе Гурам Гiвiйович

ВВ 275680 04.01.1998
Пролетарським РВ ДМУ УМВС
Укр. в Дон. обл.

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Дерлеменко Валерiй
Миколайович

ВВ 345187 06.03.1998
Красноармiйським МВ УМВС
України в Дон. обл.

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Горєлова Вiкторiя
Вiкторiвна

СТ 213602 27.07.1998 Київським
РВ ДМУ ГУМВС України в
Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Спiвак Євген Леонiдович

ВВ 134117 26.11.1997 Київським
РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Фоменко Юрiй
Вiкторович

ВВ 707787 24.05.1999
Селiдiвським МВ УМВС Укр. в
Дон. обл.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОНД К-3"

34618419

34618 Україна м. Київ
д/н м. Київ вул.
Мельникова, буд. 12

5202014

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОНД К-4"

34618933

04050 Україна м. Київ
д/н м. Київ вул.
Мельникова, буд. 12

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОНД К-5"

34618967

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОНД К-6"
акцiй Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий
недиверсифiкований венчурний
корпоративний iнвестицiйний фонд
"ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ
РЕСУРСЕС"
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*
д/н

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

14.902861934810

5202014

0

0

0

8691629

24.899999687734

8691629

0

0

0

04050 Україна м. Київ
д/н м. Київ вул.
Мельникова, буд. 12

8691629

24.899999687734

8691629

0

0

0

34619020

04050 Україна м. Київ
д/н м. Київ вул.
Мельникова, буд. 12

7053676

20.207550298957

7053676

0

0

0

37544985

83017 Україна Донецька
д/н м. Донецьк вул.
Марiї Ульянової, буд. 27

3490615

10.000002578343

3490615

0

0

0

Серія, номер, дата видачі паспорта, Кількість
акцій
найменування органу, який видав
(штук)
паспорт**
д/н д/н д/н

0
Усього 33129563

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

0

0

0

0

0

94.910414187578

33129563

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2014
95.021569413800
Вiдбулося проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Позачерговi не проводилися. Дата
проведення чергових загальних зборiв: Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.04.2014р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв:
Рiшення про скликання зборiв прийнято наглядовою радою Товариства. Пропозицiй , тощо в
затверджений порядок денний не надходило, у т.ч., щодо внесення додаткових питань, тощо. На
пiдставi Протоколу Реєстрацiйної комiсiї щодо проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня
2014 року, кворум, необхiдний для проведення Зборiв, досягнутий та склав 95,022 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, Збори вважаються правомочними. Рiшенням Наглядової ради Товариства
призначено: головуючим Зборiв Дерлеменко Валерiя Миколайовича, секретарем Зборiв – Висоцьку
Любов Сергiївну та визначено порядок голосування на Зборах: Голосування з усiх питань порядку
денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування простою бiльшiстю голосiв, а саме
– бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Питання порядку
денного, якi розглядалися зборами:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Про розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за його
наслiдками
3. Про розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства .
5. Про розподiл прибутку Товариства.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства..
7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства .
8. Про затвердження умов договорiв, у тому числi оплати працi, з членами Наглядової Ради
Товариства .
9. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
Товариства .
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення.
11. Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення.
12. Про погодження правочинiв , що укладенi Товариством з Публiчним Акцiонерним Товариством
«Перший Український Мiжнародний банк».
13. Про схвалення договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прайс Консалтинг».
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного: Рiшення прийнято - „за”- 99,995 %, "проти " – немає,
"утримались " - немає. Ухвалили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Вовк Г.В–Голова комiсiї,
Кабанець I.В., Кочерга В.Л., Масло С.В.– члени комiсiї.
З другого питання порядку денного: Рiшення прийнято - „за”- 99,994 %, "проти " – немає,
"утримались " -0,001%. Ухвалили: Затвердити звiт Генерального директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк. Визнати роботу Товариства
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi задовiльною. Затвердити основнi
напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
З третього питання порядку денного: Рiшення прийнято - „за”- 99,994 %, "проти " – немає,
"утримались " -0,001%. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Визнати
роботу Наглядової ради задовiльною, та такою, що в повнiй мiрi забезпечує ефективний контроль за
дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав його ак¬цiонерiв.
З четвертого питання порядку денного: Рiшення прийнято „за”- 99,994 %, "проти " – немає,
"утримались " -0,001%. Ухвалили: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк та оприлюднити
його вiдповiдно до ви¬мог дiючого законодавства України.
З п'ятого питання порядку денного: Рiшення прийнято - "За" - 99,994 %,, "Проти" -0,001%,
"Утримались" - немає. Ухвалили: Прибуток Товариства, що за даними фiнансової звiтностi
Товариства станом на 31.12.2013 року складає 2457 тисяч гривень направити на технiчне
переозброєння, оновлення основних засобiв , модернiзацiю виробництва.

З шостого питання порядку денного: Рiшення прийнято "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Повноваження членiв Наглядової ради Товариства не
припиняти.
З сьомого питання порядку денного: Рiшення прийнято - "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Новий склад Наглядової ради Товариства не обирати.
Подовжити термiн повноважень дiючого складу Наглядової ради, а саме: Немсадзе Г.Г.; Фоменко
Ю.В.; Спiвак Є.Л. на строк, визначений Статутом Товариства - 3 (три) роки, тобто до 15 квiтня 2017
року.
З восьмого питання порядку денного: Рiшення прийнято - "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi
договори щодо виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради на безоплатнiй основi на строк,
визначений Статутом То¬вариства.
З дев’ятого питання порядку денного: Рiшення прийнято - „за”- 99,995 %, "проти " – немає,
"утримались " - немає.
Ухвалили: Уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Генерального
дире¬ктора Товариства Дерлеменко Валерiя Миколайовича .
З десятого питання порядку денного: Рiшення прийнято - "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Попередньо схвалити вчинення наступних значних
правочинiв, якi вчинятимуться То¬вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
рiшення про їх вчинення: реалiзацiї на суму 61 700 000,00 гривень (шiстдесят один мiльйон сiмсот
тисяч гри¬вень), що не перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фi¬нансової звiтностi; купiвлi-продажу, комiсiї на суму 61 700 000,00 гривень (шiстдесят один
мiльйон сiм¬сот тисяч гривень), що не перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за даними
остан¬ньої рiчної фiнансової звiтностi.
З одинадцятого питання порядку денного: Рiшення прийнято -- "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Надати генеральному директору Товариства Дерлеменко
Валерiю Миколайовичу пов¬новаження на пiдписання значних правочинiв, якi вчинятимуться
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення.
З дванадцятого питання порядку денного: Рiшення прийнято -- "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Схвалити правочини, що укладенi Товариством з Публiчним
Акцiонерним Товариством «Перший Український Мiжнародний Банк», а саме: Договiр поруки №
188-П вiд 01.03.2011 р. разом iз змiнами та доповненнями, внесе¬ними до нього на дату проведення
загальних зборiв акцiонерiв; Iпотечний договiр № 191-Iп вiд 01.04.2011 р. разом iз змiнами та
доповненнями, вне¬сеними до нього на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв; Договiр застави
рухомого майна № 192-ЗРМ вiд 01.04.2011 р. разом iз змiнами та до¬повненнями, внесеними до нього
на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв; Договiр застави товарiв в оборотi № 193-ЗТО вiд
01.03.2011 р. разом iз змiнами та до¬повненнями, внесеними до нього на дату проведення загальних
зборiв акцiонерiв; Договiр застави рухомого майна № 675-ЗРМ вiд 18.05.2012 р. разом iз змiнами та
до¬повненнями, внесеними до нього на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв; Договiр застави
товарiв в оборотi № 677-ЗТО вiд 18.05.2012 р. разом iз змiнами та до¬повненнями, внесеними до
нього на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв; Договiр поруки № 703-П вiд 18.05.2012 р.
разом iз змiнами та доповненнями, внесе¬ними до нього на дату проведення загальних зборiв
акцiонерiв; Iпотечний договiр № 740-Iп вiд 25.05.2012 р. разом iз змiнами та доповненнями,
вне¬сеними до нього на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв.
З тринадцятого питання порядку денного: Рiшення прийнято -- "За" - 99,994 %, "Проти" –
немає,"Утримались"-0,001%. Ухвалили: Схвалити укладення договору з TOB «Прайс Консалтинг» на
проведення робiт з неза¬лежної оцiнки майнового комплексу, що належить ПУАТ «КДЗ».

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт - аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23980886

Місцезнаходження

03150 м. Київ д/н м. Київ вулиця ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12,
офiс 195

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1259
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

062 385-83-91

Факс

062 385-83-91

Вид діяльності

Дiяльнiсть в сферi бухг.облiку та аудит, консультування з питань
оподаткування

Опис

Аудиторська дiяльнiсть включає в себе органiзацiйне i методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок
(аудит) та надання iнших аудиторських послуг. Тобто перевiрку даних
бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб'єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам
законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або
iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно
iз вимогами користувачiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи банк"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 м. Київ д/н м. Київ ВУЛИЦЯ АНДРIЇВСЬКА, будинок 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 294710
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

062 332-45-00

Факс

(062) 332-73-37, (062) 332-35-61

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний
банк" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до договору № E-41/2011
вiд 20.07.2011р., укладеному мiж товариством та депозитарною
установою(у минулому зберiгач).
Вiдповiдно iз прийнятим загальними зборами акцiонерiв рiшенням
про дематерiалiзацiю випуску акцiй 14.06.2010р. було укладено
договiр про вiдкриття рахункiв власникам з Публiчним акцiонерним
товариством "Донгорбанк", але у 2011 роцi дана органiзацiя прийняла
рiшення про припинення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних
паперiв шляхом об'єднання активiв з Публiчним акцiонерним

товариством "Перший Український Мiжнародний банк", який i є
правонаступником прав та обов'язкiв зберiгача (ПАТ "Донгорбанк"),
що припинив свою дiяльсть.
Вiдкриває на iм'я Депонентiв рахунки у цiнних паперах та зараховує
цiннi папери на рахунки цих Депонентiв. Зберiгає цiннi папери на
рахунках власника , надає виписки з рахунку у цiнних паперах.
Вносить змiни до реквiзитiв власника цiнних паперiв .Здiйснює
ведення рахункiв у цiнних паперах депонентiв згiдно договору на
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. Здiйснює надання iнших послуг
передбачених Законодавством.
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей Правила Центр.деп.цп
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 377-79-43, 377-70-16

Факс

044 377-79-43, 377-70-16

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Цнтрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
надає депозитарнi послуги (вiдповiдно до Положення "Про
депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної
дiяльностi Центрального депозитарiю цп, Правил центрального
депозитарiю,iнш., щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних
паперах, обслуговування операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв
бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй щодо
випущених Емiтентом цiнних паперiв, тощо), та вiдповiдно до
договору № Е-8003/п вiд 03.09.2013р. та Заяви про приєднання до
умов Договору за № ОВ-485 вiд 21.10.2013р., укладеному мiж
товариством та депозитарiєм за рiшенням НКЦПФР про передачу ГС.
На дату складання звiту Товариство змiнило адресу мiсцезнаходження
й номера тел. й факсу: новi рквiзити: вул. Нижний Вал 17/8,м. Киев,
04071, (044) 591-04-19, (044) 482-52-07

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "IННЕКС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23425110

Місцезнаходження

01015 м. Київ д/н м. Київ ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 43/11

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ399006
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна (Нацiональна) комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.07.2010

Міжміський код та телефон

(044)459-31-46, 2885030

Факс

(044)459-31-46, 2885030

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "IННЕКС" надає
послуги вiдповiдно до законодавства України та "Правил дiяльностi
фондових бiрж", тощо, що у тому числi, передбачає надання послуг
щодо вчинення правочинiв на бiржi, вчинення правочинiв поза
фондовою бiржею, визначення бiржового курсу, тощо.

Повне найменування юридичної особи або Донецка Фiлiя Приватне Акцiонерне Товариство "Українська
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи пожежно-страхова компанiя"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25096917

Місцезнаходження

85300 Донецька д/н м. Красноармiйськ пр. Шахтобудiвникiв, 6/12

Номер ліцензії або іншого документа на цей Лiцензiя АВ № 584515
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послух України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.04.2009

Міжміський код та телефон

(062) 338-04-94

Факс

(062) 338-04-94, (062) 39-205-62

Вид діяльності

6512- iншi види страхуваннi крiм життя;6621- оцiнювання ризикiв та
заданної шкоди,6622- дiяльнiсть строхових агентiв та брокерiв,6629iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страх. та пенсїйного забезпечення

Опис

Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до законодавства
України про страхову дiяльнiсть, iнш. дiяльнiсть. Компанiя має багато
Лiцензiй на рiзнi види страхування. По закiнченню строку дiї Лiцензiї подовжуються.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2010

601/1/10

Д(Н)КЦПФР

UA4000080691

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.71

34906141

24783360.11

100.000000000000

Опис

Заяв на допуск в листинг товариство не подавало,акцiї випущенi емiтентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгiвля акцiями на
внутрiшньому та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась. Рiшення про додатковий випуск не приймалось. Рiшення про спосiб розмiщення (публiчне чи
приватне) не приймалось. Розмiщення вiдкрите.

XI. Опис бізнесу
18 квiтня 1931 року на засiданнi ВРНГ було ухвалене рiшення у видiленнi асигнувань на
будiвництво нового динасового заводу в Грiшино (нинi Красноармiйськ), потужнiстю 130 000
тонн нормальних i мартенiвських виробiв в рiк на базi виявлених до цього часу цементних
кварцитiв в Очеретено, Ясинуватiй i Добропiллi.
Будiвництво динасового заводу - одного з 518 пiдприємств того часу, яке вiдносяться до
позаударному будiвництву першої п'ятирiчки i почалося 1-го серпня 1931 року. Красноармiйський
динасовий завод iм. Дзержинського прийнятий в експлуатацiю 18 липня 1934 року
На кiнець 1934 року було видано 16392 тонни перших вогнетривiв для металургiйних печей.
План виробництва в 1935 роцi був виконаний за рiк на 102,5%, понад план видано 1680 тонн.
За 1936 рiк завод збiльшив випуск продукцiї на 47,5% проти 1935 року.
Рiк 1937 був рекордним по продуктивностi працi iз всiх довоєнних рокiв. По випуску продукцiї
майже була досягнута проектна потужнiсть; випущено 123177 тонн вогнетривiв. Вироблення на
одного робiтника становило 119 тонн на рiк, що було перекрита лише у 1953 роцi. Чисельнiсть
робiтникiв дозрiла 1035 чол., план виробництва виконаний на 101%. 1938-1940 р. - до цього часу
завод був оснащений новим обладнанням, працювало три дробарки, мливо здiйснювався на 6-ти
помольних бiгунах, транспортування порошкiв вироблялося за допомогою стрiчкових
транспортерiв, маса готувалася на 10 змiшувачах, вогнетриви пресувалися на п'ятьох
револьверних пресах, а особововажкi - вручну, методом трамбування. Вiтчизняна вiйна, Що
Почалася, 22 червня 1941 року перервала виробничу дiяльнiсть динасового заводу.
У вереснi 1943 року частини доблесної Радянської Армiї звiльнили Донбас. Закипiла робота по
вiдбудовi заводу. Сiм рокiв тривав перiод вiдновлення. За цi роки з 1946 по 1952 р. завод збiльшив
випуск продукцiї бiльш, нiж в 6 разiв, продуктивнiсть працi в грошовому вираженнi збiльшилася
бiльш, нiж в 10 разiв, випуск валової продукцiї збiльшився до 5400 тис. карб. проти 150 тис. карб.
в 1946 роцi 1953 - 1954 роки - це роки пошукiв резервiв пiдвищення продуктивностi, полiпшення
органiзацiї працi, i в результатi реконструкцiї заводу, здiйсненої в пiслявоєнний перiод, створено
власне кажучи нове пiдприємство. 1955-1957 роки - на заводi було закiнчене будiвництво та
здiйснений пуск в експлуатацiю нових тунельних печей №1 i №2.
В 1958 роцi колектив заводу освоїв виробництво хромомагнезитових i кесонних виробiв. В областi
з технiки завод освоїв також випуск легковагого динасу, динасохромита для насадок,
високощiлний, коксовий, динас для скловарних печей.
В 1959 роцi колектив заводу перекрив нову проектну потужнiсть заводу в обсязi 210 тис. тонн, i
видав бiльше 220 тис. тонн високоякiсних вогнетривiв.
В 1962 роцi колектив заводу успiшно освоїв виробництво магнезито-хромитовых сводових
виробiв, освоюється технологiя динасових виробiв на основi неглинистих кварцових пiскiв
природної зернистостi
В 1963 роцi почате виробництво цирконових склянок для установок безперервного розливання
сталi.
В IV кварталi 1971 року освоєна технологiя випалу динасових виробiв на природному газi в
тунельних печах.
В 80-х роках Красноармiйський динасовий завод - велике сучасне пiдприємство, що випускає
кремнеземистi, хромитопереклазовi i цирконовi вогнетриви. Вся продукцiя атестована по вищiй
першiй категорiї якостi. Виробу з маркою заводу поставляються бiльше 700 споживачам нашої
країни, а так само в Угорщину, Iндiю, Чехословакию, Алжир, Нiгерiю, Пакистан, Iран, Кубу,
Єгипет та iнших.
В 1987 роцi на пiдприємствi створюється спецiальна комiсiя пiд головуванням директора заводу,
розробляються органiзацiйнi та економiчнi заходи, спрямованi на реалiзацiю внутрiшнiх резервiв
виробництва. Принцип самооплатностi i рентабельностi стає законом життя динасовцев, а
забезпечення динамiчного зростання прибутку i на цiй основi здiйснення капiтальної
реконструкцiї є найважливiшою метою колективу.
Пiдвищення технiчного рiвня виробництва дозволило знизити собiвартiсть товарної продукцiї - це
дало можливiсть заводу в 1987 роцi одержати економiю в сумi 40,5 тисяч карб. Подальший

розвиток та удосконалювання металургiйного виробництва зажадало змiни асортиментiв виробiв,
що випускають.
У цьому ж 1987 роцi почалося освоєння нових видiв вогнетривкої продукцiї: безвипалювальних
бикерамiчних стаканiв-колекторiв для комбiнату "Криворiжсталь", безвипалювального динасу для
ремонтiв коксових батарей, випущена дослiдно-промислова партiя цирконо-цебрикових склянок.
Введенi технологiї дозволили заощадити дорогу дефiцитну сировину (цирконовий концентрат),
лiквiдувати такий трудомiсткий процес, як виготовлення брикету, вiдповiдно пiдвищивши
продуктивнiсть працi у два рази i одержавши економiчний ефект у сумi 100 тисяч карб. у рiк.
Впроваджено технологiю спiльного тонкого млива кварциту з окалиною. У зв'язку iз цим
скоротився недолiк по трiщинах на 30% i знизилися втрати вiд браку на 75 тисяч рублiв. Освоєно
установку по впакуванню фасону коксового та повiтронагрiвального динасу в термоусадочную
плiвку, економiчний ефект вiд якої склав 30 тисяч рублiв у рiк. Виготовленi i впровадженi
автомати рiзання металевої стрiчки для вв'язування продукцiї 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.
Сьогоднi "Красноармiйський динасовий завод" - сучасне пiдприємство, що випускає
рiзноманiтний асортимент динасових виробiв, якi застосовуються у всiляких виробничих умовах
металургiйної, скляної, ювелiрної, промисловостi, машинобудуваннi i других галузях. Робота в
областi технологiї виробництва нових видiв вогнетривiв ведеться постiйно. Успiшно освоєно на
пiдприємствi виробництво вогнетривких динасових виробiв загального призначення та виробiв
для кладки мартенiвських, повiтронагрiвальних, электросталеплавiльних печей,
динасохромитовых вогнетривiв, теплоiзоляцiйних легковагих вогнетривiв, кварцитових
безвипалювальних, застосовуваних для футеровки сталерозливочних i чугуновозних ковшiв,
вогнетривiв для безперервного розливання сталi, заповнювачiв i кварцитових сумiшей для
вогнетривких бетонiв, вогнетривких динасових виробiв для кладки скловарених, коксових печей,
виробництво динасового порошку для наповнювача формувальних сумiшей точного лиття
ювелiрних виробiв, випускається на заводi вогнетривкий динасовий мертель, що використається
для кладки динасових вогнетривiв у теплових агрегатах.
У 2011 роцi загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про приведення
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" у частинi що стосується змiни
найменування акцiонерного Товариства та виконання iнших вимог Закону. У тому числi прийнято
рiшення про скасування правлiння Товариства, та утворення односiбного виконавчого органу
генеральний директор.
У 2012 роцi проведена процедура змiни видiв дiяльностi за КВЕД - 10.
КВЕД що не увiйшли до основних вiдомостей про емiтента:
61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
У 2013 роцi загальними зборами акцiонерiв Товариства (16 квiтня 2013 р., протокол №19)
прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та про скасування органу - ревiзiйна
комiсiя, як орган, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть та вiдповiдно, склад ревiзiйної
комiсiї - вiдкликано.
У 2013 роцi вiдбулося звернення керiвництва до користувачiв фiнансової звiтностi та керiвництво
пiдприємства звернуло увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть властивостi
фiнансової звiтностi, що складалася в 2012 роцi. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства представлена в
українських гривнях, округлених до найближчої тисячi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
вiдповiдно до принципiв облiку по iсторичнiй вартостi за винятком основних засобiв i
iнвестицiйної нерухомостi, що враховуються по справедливiй вартостi. Датою переходу на МСФЗ
є 01.01.2011г. Останнi звiти, складенi згiдно з ПБО, було подано за рiк, що завершився 31 грудня
2011 року. Перший iндивiдуальний фiнансовий звiт, складений вiдповiдно до вимог МСФЗ,
включає узгодження та примiтки (звертайтеся к огляду до роздiлу фiнансова звiтнiсть, яка
складена до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi). Фiнансова i статистична звiтнiсть

пiдприємством складається вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi № 1
"Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 1 "Подання фiнансових звiтiв". Для складання попередньої фiнансової
звiтностi за 2011 рiк та першої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк застосовувалися МСФЗ,
чиннi на 31.12.2012 р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1. Рiзницi, якi виникли
внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу
на МСФЗ, вiдображенi у складi нерозподiленого прибутку.
За пiдсумками роботи 2014 р. фiнансова i статистична звiтнiсть Товариством складено вiдповiдно
до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 1 "Подання фiнансових звiтiв".
Логiчний зв'язок звiтних форм не порушений i складається у взаємнiй кореспонденцiї роздiлiв i
статей.
Облiкова полiтики не змiнювалася.
Товариством пiдготовленi примiтки до фiнансової звiтностi. Суми, зазначенi в примiтках,
достовiрнi.
Iнших важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в
2014 роцi не було.
Органiзацiйна структура емiтента ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" мiстить в собi п'ять
основних цехiв:
1. Дробiльно - помольний цех, де працює 32 особи, в цьому цеху починається перший етап
виробничого циклу, де сировина здобуває необхiдну властивiсть для подальшого використання.
2. Сировинний цех - працює 66 чол., в цьому цеху вiдбувається процес виробництва
напiвфабрикату продукцiї, що виготовляється.
3. Опалювальний цех - працює 86 чол., сюди потрапляє напiвфабрикат для кiнцевої обробки в
печах високої температури.
4. Склад готової продукцiї - працює 4 чол., примiщення, де зберiгається готова продукцiя, а потiм
вiдвантажується замовникам.
5. Ремонтно - механiчний цех - працює 24 чол., виробляє та ремонтує форми для виробництва
продукцiї, та для пiдтримки у робочому станi основних засобiв.
Також на пiдприємствi дiють допомiжнi цехи та дiлянки:
1. Транспортний цех - займається перевезенням працiвникiв заводу та перевезенням вантажу.
Працює - 32 чол.
2. Енергетичний цех - займається енергопостачанням, та ремонтом енергомереж. Працює - 30 чол.
3. Центральна - заводська лабораторiя - здiйснює забезпечення технiчного контролю всього
виробничого процесу, а саме: своєчасне виявлення невiдповiдностi технологiчних параметрiв
згiдно дiючої технологiчної iнструкцiї; оперативне прийняття засобiв з метою усунення та
недопущення виявлених порушень. Здiйснює визначення фiзико-хiмiчних показникiв готової
продукцiї з метою виявлення їх вiдповiдностi вимогам споживача. Працює - 18 чол.
4. Вiддiл технiчного контролю займається перевiркою якостi напiвфабрикату та готової продукцiї.
Працює - 16 чол.
5. Ремонтно - будiвельний цех - виконує ремонт будiвель. Працює - 4 чол.
6. Господарська дiлянка - займається побутом пiдприємства. Працює - 23 чол.
7. Матерiальний склад - займається постачанням усiх необхiдних матерiалiв для роботи
пiдприємства. Працює - 8 чол.
8. Заводоуправлiння - дослiджує всю роботу пiдприємства в цiлому. Працює 74 чол.
9. Спецiалiзована метрологiчна лабораторiя - забезпечує єднiсть вимiрювань, займається
метрологiчним контролем i наглядом на пiдприємствi. Працює - 5 чол.
10. Теплотехнiчна лабораторiя . Працює 6 чол.
Непромислова група:
1. Гуртожиток - працює 10 чол.
2. Здравпункт - працює 5 чол.
Вiдносно попереднього року вiдбулось деяке зменшення в чисельностi працiвникiв. На балансi

пiдприємства нараховуються основнi засоби невиробничого призначення, як будинок гуртожитку
та iншi.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлив не
має.
Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не
вiдбулося.
Середня кiлькiсть працiвникiв (осiб) на пiдсумками 2014 року склала 455 осiб, що у порiвнянi з
минулим 2013р. зменшилася на 29 осiб (у 2013р. складало 484 особи).
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу в 2014 роцi склала 453 осiб (у
порiвнянн з 2013 роком середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв збiльшилася на 2 особi, у 2013
роцi складала 451 осiб), середьня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом - 31 осiб (проти 34 осiб в 2013 роцi). Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в звiтному 2014 роцi склала 112 осiб (проти 133 осiб
у 2013 роцi). Фонд оплати працi в звiтному роцi склав 15151,6 тис грн. (проти 14259,5 тис. грн. у
2013 роцi).
Середньомiсячна зарабiтна плата 1 (одного) працiвника за 2014 рiк склала 2619,1грн., що на 143,8
бiльш нiж у 2013 роцi (у 2013 роцi складала 2475,3 грн.), рiст показника збiльшився на 5,8%.
Рiвень квалiфiкацiї робiтникiв заводу складається з структурних пiдроздiлiв для пiдготовки та
пiдвищення квалiфiкацiї персоналу пiдприємства згiдно Закону України "Про професiйно-технiчне
навчання".
Це навчання новим професiям, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, навчання та перевiрка
знань з питань охорони працi, пожежної безпеки, безпечнiй експлуатацiї внтажнопiд'ємних машин
та механiзацiї, електроустаткування та систем газо забезпечення, навчання студентiв, якi
проходять практику на пiдприємствi. Усього за звiтний перод пройшли навчання (освiта,
пiдготовка, перепiдготовка, тощо) 122 осiб.
За звiтний перiод на пiдприємствi пройшли пiдготовку:
1. Первинна пiдготовка (всього 15 осiб), з них:
- транспортувальник - 2 особи;
-машинист млина - 3 особи,
- машинiст електролафета - 1 особа
- сортувальник напiвфабрикатiв та виробiв — 6 особ
- знiмач-укладальник заготовок,маси та готових виробiв – 1 особа
- бегунник змiшувальних бегунiв – 1 особа
Обпалювач на печах – 1 особа
2. Перепiдготовка пройшли (всього 3 особи), з них:
-машинiст млина - 1 особа
- апаратник з гашення вапна – 1 особа
- дробильник – 1 особа
3. Пiдвищення квалiфiкацiї (всього 15 осiб):
- слюсар-ремонтник - 1 особа;
- вогнезахисник - 3 особи;
- лаборант з фiзико- механiчних випробувань - 1 особа;
- машинист електролафета – 1 особа
- електрослюсар з ремонту устаткування розподiльчих пристроїв – 2 особи
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 1 особа
- електромонтер з обслуговування пiдстанцiї – 1 особа
- слюсар з КВП та А – 1 особа
-бiгунник змiшувальних бiгунiв - 1 особа
- складач поїздiв - 1 особа
- обпалювач на печах- 3 особа;
На iндивiдуальну пiдготовку, перепiдготовку витрачено 920,00 грн.

В 2014 роцi пройшли навчання в учбово-курсовому комбiнатi м.Донецьку:
- IТП - 5 осiб – «Правила безпеки в вогнетривном виробництвi « на суму 1050 грн
- IТП – 1 особа «Правила установ та безпечної експлуатацiї навантажувачiв» - на суму 250 грн
в учбово-курсовому комбiнатi « Днiпробуд» м.Днiпропетровську
- IТП - Закони та нормативнi акти по ОП, електро та пожарна безпека, санитария та гiгiєна – 19
осiб на суму 6490 грн
- IТП - ПБЕЕП. ПТЕЕП- 19 осiб на суму 5320 грн
- IТП - 1 особа – «Правила безпеки в вогнетривном виробництвi » на суму 245 грн
- IТП – 1 особа « Правила охорони працi при виконаннi робiт на висотi» - на суму 245 грн
- IТП – 1 особа -« Правила ОП при ремонте устаткування на пiдпрiємствах чорної металургiї» - на
суму 245 грн
- IТП – 1 особа - « Правила ОП в металургiйному виробництвi» - на суму 245 грн
- IТП – 2 особи- «Правила установ та безпечної експлуатацiї навантажувачiв» - на суму 490 грн
- IТП – 5 осiб- « ПБСГУ» - на суму 1225 грн
- IТП – 22особи- «Правила охорони працi в газовому господарствi» - на суму 5390 грн
- IТП – 6 осiб – «Правила установ та безпечної експлуатацiї сосудiв, працюючих пiд тиском» на
суму 1260грн
- IТП – 25 осiб – «Правила установ та безпечної експлуатацiї вантажнопiдйомних машин» на суму
1070 грн
Всього проходили пiдвищення квалiфiкацiї (iнш.) - 108 осiб, сума, яка витрачена склала 27955 грн.
(у 2013р.: 56 осiб на загальну суму 11,95 тис.грн.).
Пройшли практику: у Вищих учбових закладах - 6 осiб, у професiйно-технiчних закладах - 6 осiб,
учбово-курсовий комбiнат – 1 особа
Коллективним договором щодо полiтики пiдприємства з пiдготовки кадрiв передбачено: з метою
забезпечення стабiльної роботи колективу при прийомi на роботу робити вiдбiр працiвникiв по
дiлових i квалiфiкацiйних якостях; у системi технiчного навчання органiзувати пiдготовку,
перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, службовцiв, фахiвцiв, керiвникiв. При
збiльшеннi обсягiв виробництва: здiйснювати прийом працiвникiв, що володiють необхiдною
професiєю i квалiфiкацiєю; надавати працiвникам можливiсть перепiдготовки по необхiдним
пiдприємству професiям.
Для забезпечення зацiкавленостi робiтникiв в досягненнi високих результатiв працi в Положеннi
про оплату працi працiвникiв, розробленому на пiдприємствi до тарифних ставок i посадових
окладiв, нараховується сума заохочень за iндивiдуальним вкладом в виробництво кожного
працiвника в вiдповiдностi з їх функцiональними обов'язками.
Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, тривалiстю 24 дня згiдно графiку, а також додатковi днi
до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, за особливий характер працi.
Студентам, що навчаються без вiдриву вiд виробництва в навчальних закладах надаються
додатковi вiдпустки для участi в лабораторно-екзаменацiйних сесiях.
Протягом 2014р. Товариство приймало участь:
Найменування та мiсцезнаходження об'єднання: Асоцiацiї Пiдприємств Скляної
04074,м.Київ,вул.Новозабарська,2/б.
Громадська органiзацiя, що поєднує українських виробникiв Промисловостi "Скло України"
склотари, листового скла, скляного посуду, постачальникiв обладнання, матерiалiв та послуг для
скляної промисловостi. Зареєстрована 10.11.1997р.з метою постiйної координацiї зусиль всiх
об'ектiв господарської дiяльностi, пов'язаних iз виробництвом скло виборiв та створенню
сприятливого клiмату в державi та представлення iнтересiв своїх членiв в органах державної та
мiсцевих влад.
Основнi напрямки дiяльностi: -Встановлення та розвиток професiйних iнформацiйних зв'язкiв

пiдприємств, дiяльнiсть яких пов'язана зi скляною промисловiстю через їх участь у загальних
заходах; -полiпшення на базi науки та технiки виробничого досвiду необхiдного для розвитку
вiтчизняної скляної промисловостi; -пiдвищення професiйного рiвня фахiвцiв, органiзацiя заходiв
для полiпшення пiдготовки професiйних кадрiв для скляної промисловостi надання допомоги у
створеннi i реалiзацiї iнвестицiйних проектiв. Основна мета-гармонiзацiя українського
Законодавства в iнтересах скловиробникiв та вiдповiдно до вимог СОТ. Асоцiацiю було створено з
iнiцiативи п'яти пiдприємств. Сьогоднi поєднує понад 50 членiв асоцiацiї, в т.ч.21 завод, що
займається виробництвом скловиробiв, 25 пiдприємств пов'язаних з переробкою скла, 4 наукових
органiзацiї, ПуАТ "КДЗ" увiйшло до асоцiацiї у 2003 роцi. Позицiю Товариства в структурi
асоцiацiї визначити не можливо.
Найменування та мiсцезнаходження об'єднання: Асоцiацiя "Укрвогнетрив",
83107,М.Донецьк,вул.Шевченка,29.
Асоцiацiя "Укрвогнетрив" створена 21.06.1957 р., як трест "Вогнетривнеруд", до якого в 1957 р.
увiйшло ПуАТ "КДЗ".
Основними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є:
-забезпечення зростання вогнетривкого виробництва,
-полiпшення виробничого досвiду , необхiдного для розвитку металургiйної галузi,
-впровадження програм направлених на вивчання та рiшення проблем виробництва,
-пiдвищення професiйного рiвня фахiвцiв,
-органiзацiя конференцiй,виставок, необхiдних для розвитку пiдприємства, в яких ПуАТ бере
безпосередню участь. Позицiю Товариства в структурi асоцiацiї визначити не можливо.
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариством не
проводиться.
Пропозицiй, тощо, щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду до
Товариства не надходило.

Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Красноармiйський динасовий завод"
(далi - ПАТ) розроблена вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", зi змiнами (далi - Закон про бухоблiк),
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) та iнших нормативно - правових
актiв з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, з метою визначення облiкової полiтики
пiдприємства як сукупностi єдиних принципiв, методiв i процедур вiдображення в
бухгалтерському облiку та звiтностi господарських операцiй та порядку оцiнки об'єктiв облiку, що
використовуються пiдприємством для складання та представлення фiнансової звiтностi. Облiкова
полiтика затверджена наказом керiвника Товариства. Початок дiї цiєї полiтики з 01.01.2012р.
Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011г.
Протягом 2014р. змiн облiкової полiтики не було.
Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
пiдприємством для складання i представлення фiнансової звiтностi, на пiдприємствi протягом року
не змiнювалась.
Контроль виконання облiкової полiтики покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
Керiвникам структурних пiдроздiлiв, вiдповiдальним за органiзацiю i стан облiку у ввiрених їм
пiдроздiлах, працiвникам служб та вiддiлiв, що вiдповiдають за своєчасне подання первинних
документiв забезпечити обов'язкове виконання вимог цього наказу, а також розпоряджень
головного бухгалтера, якi здiйснюються в межах його повноважень щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться централiзовано.

Форма органiзацiї бухгалтерського облiку - бухгалтерська служба пiдприємства на чолi з головним
бухгалтером.
Склад бухгалтерiї встановлюється штатним розкладом, а обов'язки кожного працiвника
бухгалтерського пiдроздiлу регламентуються вiдповiдними посадовими iнструкцiями.
Система облiку - журнально-ордерна з застосуванням комп'ютерної програми "Акцент".
Податковий облiк - згiдно з чинним законодавством України.
Пiдприємство веде бухгалтерськi записи i складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд менеджменту обґрунтованих
облiкових оцiнок, припущень, що впливають на представленi суми активiв i зобов'язань, доходiв
та витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення ґрунтуються на отриманому досвiдi та iнших
факторах, якi можуть виникнути внаслiдок очiкуваних обставин. Оцiнки та припущення
переважно здiйснювалися щодо резервiв на знецiнення, вiдстрочених податкiв. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд отриманих оцiнок. Виправлення бухгалтерських оцiнок
визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка переглянута.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, округлених до найближчої тисячi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку по iсторичнiй вартостi за
винятком основних засобiв i iнвестицiйної нерухомостi, що враховуються по справедливiй
вартостi.
Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011 р. Фiнансова звiтнiсть була складена на пiдставi
коректування i перекласифiкацiєю фiнансової звiтностi, складеною за нацiональними стандартами,
необхiдних для об'єктивного її представлення вiдповiдно до МСФЗ.
Для складання попередньої фiнансової звiтностi за 2011 рiк та першої фiнансової звiтностi за
МСФЗ за 2012 рiк застосовувалися МСФЗ, чиннi на 31.12.2012 р., з урахуванням виняткiв,
визначених у МСФЗ 1.
Рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi
балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображенi у складi нерозподiленого прибутку.
Рiчна iнвентаризацiя основних i оборотних засобiв, розрахункiв пiдприємства проведена
вiдповiдно до вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, затвердженої наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69.
Для узагальнення iнформацiї про витрати операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi
застосовуються рахунки класу 9.
Субрахунки до синтетичних рахунках вводяться виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу
й звiтностi.
Застосування плану рахункiв встановлює призначення i порядок ведення рахункiв бухгалтерського
облiку для узагальнення методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв,
капiталу, зобов'язань i факти фiнансово-господарської дiяльностi.
Ведення позабалансових рахункiв здiйснюється за простою системою (без застосування методу
подвiйного запису).
План рахункiв бухгалтерського облiку є перелiком рахункiв i схем реєстрацiї та групування на них
фактiв фiнансово-господарської дiяльностi (кореспонденцiя рахункiв) у бухгалтерському облiку. У
ньому за десятковою системою наведенi коди (номери) й найменування синтетичних рахункiв
(рахункiв першого порядку) й субрахункiв (рахункiв другого порядку).
Першою цифрою коду визначено клас рахункiв, другою - номер синтетичного рахунку, третьою номер субрахунку.
Контирування документiв первинного облiку, ведення регiстрiв бухгалтерського облiку
здiйснюється iз застосуванням коду класу й коду синтетичного рахунку.
Бухгалтерський облiк на субрахунках ведеться в аналiтичному розрiзi з вимогою забезпечити
кiлькiсно-сумову та якiсну (марка, сорт, розмiр тощо) iнформацiю про наявнiсть i рух об'єктiв
бухгалтерського облiку на вiдповiдному синтетичному рахунку
Клас 1. Необоротнi активи
Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та iншi активи
Клас 4. Власний капiтал
Клас 5. Довгостроковi зобов'язання
Клас 6. Поточнi зобов'язання
Клас 7. Доходи i результати дiяльностi
Клас 9. Витрати дiяльностi
Клас 0. позабалансовi рахунки.
Рух первинних документiв на пiдприємствi, порядок їх створення, перевiрки, порядок i термiни
передачi в бухгалтерiю для вiдображення операцiй в бухгалтерському облiку i здачi їх в архiв
описується в графiку документообiгу (Додаток № 4 до облiкової полiтики).
На пiдприємствi використовуються унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї,
затвердженi Держкомстатом України.
При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, по яких не передбаченi унiфiкованi форми,
застосовуються самостiйно розробленi форми первинних облiкових документiв, у тому числi
включенi в графiк документообiгу i мають обов'язковi реквiзити для первинних документiв,
встановленi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть".
Принципи бухгалтерського облiку та звiтностi:
- Вiдособленiсть оцiнки (активи i зобов'язання, дебiторська i кредиторська заборгованостi не
зачитуються, крiм випадкiв, обумовлених у МСФЗ);
- Автономнiсть господарської одиницi (в тому числi вiд власникiв);
- Подвiйний запис;
- Грошовий вимiрник.
Критерiї визнання:
- Iснує ймовiрнiсть того, що будь-яка економiчна вигода в майбутньому, що асоцiюється зi
статтею, буде отримана або втрачена пiдприємством;
- Стаття має вартiсть, або цiннiсть, яка може бути достовiрно оцiнити.
Облiк за методом нарахування - результати операцiй та iнших подiй визнаються за фактом їх
здiйснення, а не в момент отримання або виплати грошових коштiв i вiдображаються в облiкових
записах i включаються до фiнансової звiтностi перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Фiнансова звiтнiсть, складена за методом нарахування, iнформує користувачiв про зобов'язання
заплатити грошi в майбутньому i про ресурси, що представляють грошовi кошти, якi будуть
отриманi в майбутньому.
Функцiональна валюта (валюта визнання господарських операцiй у бухгалтерському облiку) нацiональна валюта України (гривня).
Складання фiнансової звiтностi:
Метод складання - окрема фiнансова звiтнiсть.
Основнi моменти пiдготовки та складання фiнансової звiтностi:
- Використання фундаментальних принципiв фiнансової звiтностi (вiдображення доходiв i витрат
за методом нарахування, безперервнiсть дiяльностi);
- Якiснi характеристики iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть,
надiйнiсть, прiоритет змiсту над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть);
- Визначення основних елементiв фiнансової звiтностi (активи, зобов'язання, власний капiтал,
доходи, витрати).
Валюта подання звiтностi - нацiональна валюта України (гривня). Одиниця розрядностi - в
тисячах.
Звiтним перiодом для ПАТ є фiнансовий календарний рiк.
Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi:
1. Активи - ресурси, контрольованi пiдприємством, в результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких
очiкується отримання економiчних вигод у майбутньому.
2. Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв i погашення якої
в майбутньому приведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчну вигоду.
3. Власний капiтал - частина в активах пiдприємства, яка залишається пiсля вирахування всiх
зобов'язань.

4. Дохiд - збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у формi збiльшення активiв
або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення власного капiталу, не пов'язаного з
внесками власникiв.
5. Витрати - зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань,
якi призводять до зменшення власного капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками
протягом звiтного перiоду.
Склад фiнансової звiтностi:
При пiдготовцi i подачi фiнансової звiтностi загального призначення застосовуються форми
подання, визначенi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та П (С) БО 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.1999г.
iз змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 1591 вiд 09.12.2011г.
- Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається на кiнець перiоду методом дiлення активiв i
зобов'язань на поточнi та довгостроковi;
- Звiт про сукупний прибуток (Звiт про фiнансовi результати) складається за перiод методом
дiлення витрат за функцiональною ознакою;
- Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) складається за перiод в
розгорнутому форматi;
- Звiт про рух грошових коштiв складається за перiод прямим методом вiдповiдно до МСБО 7
"Звiт про рух грошових коштiв";
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами
до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО (МСФЗ), що дiють на момент складання
звiтностi.
Для пiдвищення розумiння здатностi пiдприємства генерувати прибутки та грошовi потоки, а
також для оцiнки фiнансового стану та лiквiдностi визначений комплект скороченою промiжної
фiнансової звiтностi у виглядi балансу пiдприємства i звiту про фiнансовi результати за перiодами
01 квiтня, 01 липня, 1 жовтня фiнансового року.
Промiжна звiтнiсть складається за певний перiод наростаючим пiдсумком з початку року.
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть на вiдповiднiсть МСФЗ (МСБО) не оцiнюється.
Коректування у фiнансовiй звiтностi та змiни в облiковiй полiтицi:
Змiни в облiкову полiтику вносяться тiльки у разi змiни статутних вимог, прийняття нового
стандарту бухгалтерського облiку, або внесення змiн до чинних, а також з метою пiдвищення
iнформативностi фiнансової звiтностi.
Виправлення помилок здiйснюється вiдповiдно до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки".
Виправлення помилок та змiни в облiковiй полiтицi коректують облiкову iнформацiю
ретроспективним методом i коректування проводяться через сальдо нерозподiленого прибутку.
Якщо суму коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року достовiрно визначити
неможливо, здiйснюється перспективне вiдображення змiн облiкової полiтики.
Змiни облiкових оцiнок виправляються перспективним методом i застосовуються з перiоду, в
якому змiни вiдбулися.
Доповнення до облiкової полiтики у формi опису принципiв i методiв вiдображення фактiв
господарської дiяльностi, вiдмiнних по сутi вiд мали мiсце ранiше, або виникли вперше, вносяться
з перiоду, в якому доповнення вiдбулися.
Порiг суттєвостi:
При складаннi фiнансової звiтностi розглядати критерiй суттєвостi статей, якщо їх пропуск або
неправильне вiдображення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв фiнансової
звiтностi.
Встановлений порiг суттєвостi:
№ з /п /Об'єкти застосування суттєвостi / Порiг суттєвостi / База для визначення порогу суттєвостi:
1./Отдельние об'єкти облiку, пов'язанi з активами, зобов'язаннями i власним капiталом
пiдприємства / 5% / Пiдсумок усiх активiв, зобов'язань i власного капiталу;
2./Отдельние види доходiв i витрат / 2% / Чистий прибуток (збиток) пiдприємства;
3./Проведенiе переоцiнки або визначення корисностi об'єктiв учета/10% / Вiдхилення залишкової

вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi;
4./Определенiе звiтного сегмента при розкриттi iнформацiї про сегментах/10% / Чистий дохiд
(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), фiнансовий результат усiх сегментiв
пiдприємства;
5./Определенiе подiбних актiвов/10% / Рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну.
Порядок проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань:
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряється їх наявнiсть, документальне
пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть використання, проводиться
перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства в перiод з 01 жовтня до 30 грудня в
обов'язковому порядку. Точний час i порядок її проведення, склад постiйно дiючої
iнвентаризацiйної комiсiї, затверджується керiвником пiдприємства окремим письмовим
розпорядженням (наказом).
Права та обов'язки, завдання, покладенi на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї,
визначаються чинним законодавством України. Додатково на постiйно дiючу iнвентаризацiйну
комiсiю покладаються завдання з визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi
принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики, щодо проведення робiт щодо оцiнки активiв i
зобов'язань, щодо розроблення та затвердження пропозицiй щодо їх змiни на наступний рiк,
проведення внутрiшнього контролю на пiдприємствi.
Результати iнвентаризацiї виводяться не пiзнiше семи днiв пiсля проведення iнвентаризацiї.
При змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб, встановлення фактiв розкрадань або зловживань
спiвробiтниками пiдприємства, у разi стихiйних лих, аварiй та iнших надзвичайних ситуацiй, при
лiквiдацiї (реорганiзацiї) перед складанням лiквiдацiйного (роздiлового) балансу i iнших випадкiв,
передбачених МСФЗ та законодавством України, iнвентаризацiя проводиться в обов'язковому
порядку.
На майно, що не належить пiдприємству на правах власностi, але знаходиться у нього, а також на
майно, яке прийшло в непридатнiсть, складаються окремi iнвентаризацiйнi описи.
Оцiнка виявлених iнвентаризацiєю неврахованих об'єктiв (за вiдсутностi первинних документiв)
здiйснюється за справедливою вартiстю.
Iнвентаризацiя розрахункiв з банками по кредитах, з бюджетом, покупцями i постачальниками,
працiвниками та iншими дебiторами i кредиторами полягає у перевiрцi обґрунтованостi сум, що
значаться на рахунках бухгалтерського облiку.
При перевiрцi фактичної наявностi цiнних паперiв установлюються правильнiсть оформлення
цiнних паперiв, реальнiсть вартостi врахованих на балансi цiнних паперiв, своєчаснiсть i повнота
вiдображення в бухгалтерському облiку отриманих доходiв по цiнних паперах.
Iнвентаризацiя каси проводиться з повним полiстним перерахуванням всiх грошових купюр,
цiнних паперiв, грошових документiв, бланкiв суворої звiтностi за видами.
При iнвентаризацiї нематерiальних активiв перевiряються правильнiсть i своєчаснiсть
вiдображення нематерiальних активiв в облiку i наявнiсть документiв, що пiдтверджують право на
їх використання.
Пiсля закiнчення iнвентаризацiї оформленi описи (акти) здаються в бухгалтерiю для перевiрки,
виявлення i вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацiї. При цьому кiлькiснi та вартiснi
показники за даними бухгалтерського облiку проставляються проти вiдповiдних даних опису i
шляхом спiвставлення виявляються розходження мiж даними iнвентаризацiї i даними облiку.
Матерiальнi цiнностi, виявленi в момент проведення iнвентаризацiї (надлишки) визнаються в
якостi запасiв за умови вiдповiдностi критерiям запасiв вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".
Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, визнаються нелiквiдними i пiдлягають
списанню у бухгалтерському облiку.
Основнi засоби:
Об'єкт основних засобiв визнається як актив тiльки в разi, якщо:
а) iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди (актив сприяє надходженню грошових коштiв чи їх еквiвалентiв на
пiдприємство);
б) собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно визначена або оцiнена.

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, якi призначенi для використання в процесi виробництва,
постачання товарiв, надання послуг, для здачi в оренду, в адмiнiстративних, збутових цiлях i для
виконання соцiально-культурних функцiй протягом бiльш нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв.
Одиницею облiку основних засобiв є окремий об'єкт.
Окремим об'єктом основних засобiв є: закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям
до нього; конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних
функцiй; вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв однакового або рiзного
призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, внаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно; iнший актив, що вiдповiдає визначенню
основних засобiв, або частина такого активу, що контролюється пiдприємством.
Якщо один об'єкт основних засобiв складається з частин (компонентiв), якi мають рiзний строк
корисного використання (експлуатацiї), то кожна з цих частин може визнаватися в
бухгалтерському облiку окремим об'єктом основних засобiв.
Класифiкацiя основних засобiв:
- Земля;
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
- Об'єкти благоустрою територiї (дорожнi покриття, огородження, освiтлення, багаторiчнi
насадження, дизайн i т.д.);
- Машини та обладнання;
- Транспортнi засоби;
- Iнструменти, прилади, iнвентар (в т.ч. меблi, офiсне обладнання).
Враховуючи важливiсть iнформацiйної пiдтримки, формувати на пiдприємствi бiблiотечний фонд.
Амортизацiю вартостi бiблiотечних фондiв нараховувати в розмiрi 100% при їх зарахуваннi на
баланс. Вартiсть бiблiотечних фондiв не пiдлягає переоцiнцi.
Облiк будiвель, споруд i передавальних пристроїв ведеться за такими групами:
Група 1: будiвлi виробничого призначення;
Група 2: будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення;
Група 3: будiвлi цехiв допомiжного призначення;
Група 4: споруди та передавальнi пристрої виробничого призначення;
Група 5: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої невиробничого призначення.
До складу групи 1 "Будiвлi виробничого призначення" включаються такi пiдгрупи:
1. Дробильно-помольних цех у складi дробильного вiддiлення, помольного вiддiлення, вапняного
вiддiлення, шiхтовочного вiддiлення, вiддiлення мiнералiзацiї, шахтної печi, складу вапняку.
2. Сировинної (змiшувально-формовий) цех у складi змiшувально-пресового вiддiлення,
змiшувально-формувального вiддiлення, вiддiлення переробки шлюбу-сирцю, склад прес-форм,
цирконового вiддiлення.
3. Цех випалу в складi пiчного вiддiлення, сушильного вiддiлення, механiчного дiлянки садки
сирцю.
Всi основнi засоби первiсно визнаються та облiковуються за собiвартiстю (фактичної вартостi).
Подальшi витрати, що полiпшують стан основних коштiв понад спочатку оцiнених норм
продуктивностi, додаються до балансової вартостi активу.
Подальшi витрати, не полiпшують стан основних коштiв понад спочатку оцiнених норм
продуктивностi, не включаються до первiсної вартостi, а вiдносяться на витрати поточного
перiоду.
При органiзацiї робiт з технiчного обслуговування механiчного, електротехнiчного та
енергетичного обладнання та замiнi змiнного обладнання застосовується Положення про технiчне
обслуговування устаткування пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, затверджене
наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 15.06.2004 № 285, зi змiнами та
доповненнями.
Витрати, понесенi на поточний ремонт та обслуговування основних засобiв, включаються до
складу витрат у мiру їх здiйснення.
Витрати на ремонти та полiпшення основних засобiв вiдображаються в первинних документах i

регiстрах бухгалтерського облiку в розрiзi iнвентарних номерiв.
Запчастини та допомiжне обладнання визнаються основними засобами, якщо задовольняють
вiдповiдним критерiям визнання. В iнших випадках вони визнаються запасами.
При облiку основних засобiв земля i будiвлi розглядаються окремо. Земля не пiдлягає амортизацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв розраховується на дату придбання i згодом не
перераховується у разi змiни цiн.
Вартiсть, яка амортизується основних засобiв розподiляється систематично протягом термiну їх
корисного використання з використанням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. Строк
корисного використання встановлюється при введеннi в експлуатацiю об'єкта основних засобiв.
Амортизуються вiдрахування за поточний перiод визнаються як витрати.
Деталi, вузли, агрегати та iншi матерiали, отриманi при розбираннi i демонтажi лiквiдованих
основних засобiв, оприбутковуються з визнанням iншого доходу i зарахуванням на рахунки
матерiальних запасiв, включаючи матерiальнi цiнностi i деталi з вмiстом матерiалiв, якi
приймаються (збираються) спецiалiзованими заготiвельними (переробними) пiдприємствами .
Пiсля первiсного визнання як актив, об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою
сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус подальша накопичена
амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Визначення справедливої вартостi основних засобiв здiйснюється професiйним оцiнювачем.
Регулярнiсть проведення переоцiнки залежить вiд змiн у справедливiй вартостi основних засобiв.
Якщо справедлива вартiсть активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, потрiбне
проведення переоцiнки.
Збiльшення / зменшення переоцiненою вартiстю визнається по кожному об'єкту.
Збитки вiд зменшення корисностi виникають при наявностi ознак знецiнення.
В кiнцi кожного фiнансового року пiдприємство повинно здiйснювати обов'язковий тест на
знецiнення основних засобiв.
Пiд час тестування пiдприємство оцiнює ознаки, що вказують на можливе знецiнення активiв,
виходячи iз зовнiшнiх i внутрiшнiх джерел iнформацiї.
При наявностi ознак знецiнення необхiдно провести розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування.
У разi вiдсутностi ознак знецiнення, розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування не проводиться.
Одиницею, яка генерує грошовi кошти (ЕГДС) для кожного виду продукцiї i виду дiяльностi, є
пiдприємство в цiлому.
Коли окремий актив в рамках ЕГДС знецiнюється, але вся ЕГДС в цiлому знецiнення не схильна,
збиток вiд знецiнення не визнається, навiть якщо справедлива вартiсть мiнус витрати на продаж
окремого об'єкта окремого активу нижче нiж його балансова вартiсть.
Знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення ЕГДС в цiлому у звiтностi не
вiдбивається.
До об'єктiв основних засобiв, якi не визнаються як активи, належать матерiальнi об'єкти, що
виконують соцiально-культурнi функцiї (по яких не очiкується отримання майбутнiх економiчних
вигод). За даними об'єктам пiдприємством нараховується резерв на знецiнення в розмiрi 100%
первiсної вартостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть:
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається в облiку за справедливою вартiстю.
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображенi у валютi звiтностi шляхом
перерахування суми в iноземнiй валютi з застосуванням валютного курсу на дату здiйснення
операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Монетарнi статтi
в iноземнiй валютi вiдображенi з використанням валютного курсу на дату балансу. Немонетарнi
статтi, що вiдображенi по iсторичнiй собiвартостi i зарахування яких на баланс зв'язано з
операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображенi за валютним курсом на дату здiйснення операцiї.
Курсовi рiзницi вiд перерахування коштiв в iноземнiй валютi й iнших монетарних статей
вiдображенi в складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи в момент придбання визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та

накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Термiн корисної служби нематерiальних активiв визначається з урахуванням майбутнiх
економiчних вигод, якi очiкується отримати вiд використання нематерiального активу, i не
перевищує 10 рокiв.
Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї.
У випадку, якщо не планується продавати нематерiальнi активи до кiнця термiну корисної служби,
їх лiквiдацiйна вартiсть приймається рiвною нулю.
Запаси:
Запаси визнаються активами в разi вiдповiдностi наступним умовам:
- До пiдприємства перейшли всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на запаси;
- Пiдприємство отримало контроль над запасами i здiйснює управлiння ними в тiй мiрi, яка
пов'язана з правом власностi;
- Собiвартiсть запасiв може бути достовiрно визначена;
- Iснує ймовiрнiсть надходження на пiдприємство майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних iз
запасами.
Запаси подiляються на такi види:
а) запаси, що знаходяться на складах до передачi їх у виробництво, тобто основну сировину i
допомiжнi матерiали, запаснi частини, призначенi для використання у виробничому процесi або
при виконаннi робiт, послуг;
б) промислова продукцiя у стадiї незавершеного виробництва i завершеного виробництва
(перебувають у стадiї виробництва);
в) готова продукцiя;
г) запаси, що мiстяться в цiлях подальшого продажу в ходi звичайної дiяльностi.
Запасами не вважаються матерiальнi цiнностi, на якi пiдприємство не має права власностi:
а) продукцiя, виготовлена за замовленням споживача, сплачена їм, що належить йому i готова до
вiдвантаження;
б) матерiальнi цiнностi, прийнятi на зберiгання, комiсiю, консигнацiю.
Оцiнка запасiв:
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин:
- Собiвартостi i
- Чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за
вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення i попередньо оцiнених витрат,
необхiдних для здiйснення продажу.
Запаси, придбанi за бартером, отриманi безоплатно, в обмiн на акцiї, оцiнюються за справедливою
вартiстю на дату передачi.
Знецiнення запасiв (оцiнка запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї) може вiдбуватися в наступних
випадках:
- Запаси пошкодженi;
- Запаси повнiстю або частково застарiли;
- Ринкова цiна запасiв знизилася;
- Збiльшенi витрати на виробництво або реалiзацiю.
Для тестування запасiв на знецiнення пiдприємство використовує наступнi методи:
1. Метод, заснований на визначеннi чистої цiни продажу, використовується для готової продукцiї,
незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв, товарiв, а також для основної сировини, якi можуть
бути легко реалiзованi пiдприємством на ринку, i за якими є можливiсть визначити:
- Чисту цiну продажу, або
- Оцiнну вартiсть готової продукцiї, у виробництвi якої вони будуть використанi i чисту цiну
продажу такої готової продукцiї.
Основна сировина, напiвфабрикати, незавершене виробництво не знецiнюються, якщо очiкується,
що готова продукцiя, виготовлена з них, буде реалiзована за собiвартiстю, або вище собiвартостi.
Товари та готова продукцiя оцiнюється за собiвартiстю якщо очiкується що вони будуть

реалiзованi за цiною не нижче собiвартостi.
Чиста цiна продажу може визначатися на пiдставi:
- Договору / контракту;
- Ринкових цiн.
2. Для iнших запасiв пiдприємства (крiм сировини, напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва,
готової продукцiї i товарiв), застосовується метод, заснований на показнику оборотностi запасiв
(на термiнi зберiгання запасiв на складi)
При цьому, у разi, якщо зазначенi вище запаси зберiгаються на складi бiльше 12 мiсяцiв, то по ним
створюється резерв на знецiнення в розмiрi 100% їх вартостi.
3. Запаси, якi пошкодженi, застарiли i визнанi непридатними до подальшого використання за
призначенням, уцiнюються до нуля або до вартостi, за якою вони можуть бути легко реалiзованi
(наприклад, до чистої цiни продажу брухту).
Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї запасiв здiйснюється пiдприємством щорiчно на дату балансу.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку, i iншi витрати
пов'язанi iз доставкою цих активiв до мiсця їх використання та доведення до стану, в якому вони
придатнi до використання на поточний момент.
Витрати на переробку - витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском певних видiв (одиниць)
продукцiї, якi включають в себе:
- Прямi витрати,
- Загальновиробничi витрати.
Загальновиробничi витрати подiляються на:
а) постiйнi
б) змiннi
Розподiл постiйних загальновиробничих витрат здiйснюється виходячи з рiвня нормального
завантаження виробничих потужностей в нормальних умовах роботи. Нормальний рiвень
завантаження розраховується з урахуванням середнього очiкуваного обсягу випуску продукцiї
протягом кiлькох звiтних перiодiв. При цьому враховуються час запланованих простоїв (на заходи
з технiчного обслуговування, наприклад) i змiннi загальновиробничi витрати, якi вiдносяться до
фактичному використанню виробничих потужностей. Низьке завантаження виробничих
потужностей чи змушенi (незапланованi) простої не враховуються при обчисленнi норми
розподiлу таких (постiйних загальновиробничих) витрат. У перiод же незвично високого рiвня
виробництва норма розподiлу накладних витрат знижується, щоб запаси не виявилися оцiненими
вище їх собiвартостi.
Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати визнаються i вiдносяться на собiвартiсть
реалiзованої продукцiї в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Змiннi загальновиробничi витрати вiдносяться на кожну одиницю продукцiї, що випускається
виходячи з того, якою мiрою той чи iнший виробничий об'єкт був використаний для її випуску.
Класифiкацiя витрат за способом вiднесення вартостi витрат на собiвартiсть продукцiї:
- Прямi витрати (можуть бути вiднесенi безпосередньо на конкретний об'єкт витрат економiчно
доцiльним шляхом);
- Загальновиробничi (непрямi) витрати (вiдносяться на конкретний об'єкт витрат економiчно
доцiльним шляхом i включаються в собiвартiсть продукцiї шляхом розподiлу з використанням
рацiональної та послiдовної бази розподiлу);
База розподiлу вiдповiдає цiнi продажу кожної марки продукцiї на момент завершення
виробництва продукцiї.
Метод оцiнки собiвартостi - метод нормативних витрат.
Нормативний метод (Standard cost) заснований на застосуваннi калькуляцiї нормативної
собiвартостi одиницi продукцiї з наступним врахуванням вiдхилень. Нормативнi витрати
розраховуються виходячи з технiчно обгрунтованих розрахункових величин затрат робочого часу,
матерiальних, нематерiальних i грошових ресурсiв на одиницю продукцiї (виходячи з нормального
завантаження виробничих потужностей, нормального обсягу виробничих запасiв, нормального
рiвня використання працi). Затвердженi норми регулярно перевiряються i, при необхiдностi,
переглядаються у вiдповiдностi з поточними обставинами.

Метод оцiнки запасiв - метод середньозваженої вартостi.
Система облiку запасiв - безперервна - докладний вiдображення на балансових рахунках
надходжень i вибуття запасiв.
Метод облiку витрат i калькуляцiї собiвартостi - метод поглинання (Absorption costing)
Метод поглинання - метод, заснований на включеннi, крiм прямих витрат, усiх як змiнних, так i
постiйних загальновиробничих накладних витрат, в собiвартiсть виробленої продукцiї. Постiйнi
виробничi витрати визнаються по мiрi реалiзацiї продукцiї.
Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснюється для кожного об'єкта облiку витрат окремо.
Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї додається.
Побiчна (супутня) продукцiя виникає як один з результатiв технологiчного процесу при
виробництвi основного продукту в порiвняннi з основним продуктом не є суттєвою, оцiнюється за
чистою вартiстю реалiзацiї, i ця вартiсть вираховується iз собiвартостi виробництва основного
продукту.
Самостiйно i вiдособлено супутня продукцiя у бухоблiку не калькулюється.
Облiк незавершеного виробництва та готової продукцiї здiйснюється на пiдприємствi окремо у
вартiсному та кiлькiсному ном вираженнi по кожному об'єкту калькулювання i вiдображається у
бухгалтерському облiку за фактичною виробничою собiвартiстю.
До складу незавершеного виробництва входять залишки сировини, основних матерiалiв i
напiвфабрикатiв, яки знаходяться в процесi переробки, залишки продукцiї в цехах i на дiльницях,
якi не пройшли всiх стадiй обробки.
Оцiнка залишкiв незавершеного виробництва здiйснюється в розмiрi фактичних витрат, що
визначаються як рiзниця мiж загальною сумою витрат на виробництво поточного перiоду,
включаючи вартiсть незавершеного виробництва на початок звiтного перiоду i собiвартостi
готової продукцiї, обчисленої з урахуванням ступеня готовностi незавершеного виробництва на
кiнець звiтного перiоду.
Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається застосовується
попередiльний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi.
У якостi бази розподiлу змiнних загальновиробничих витрат застосовуються коефiцiєнти,
визначенi виходячи iз сукупних споживчих властивостей. За одиницю прийнятий динас загального
призначення.
Собiвартiсть послуг - витрати на їх виробництво (витрати на оплату працi та iншi витрати на
персонал, безпосередньо зайнятий у наданнi послуг, що розподiляються накладнi витрати).
Собiвартiсть робiт i послуг, що виконуються цехами для власних потреб (господарським
способом), у тому числi ремонт, i надаються стороннiм особам i органiзацiям визначається
виходячи з фактичних витрат.
Облiк спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту ведеться в кiлькiсному
вираженнi. Спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту, виданi працiвникам в
пiдзвiт, враховуються на особових картках працiвникiв протягом всього встановленого термiну її
використання. Списання з пiдзвiтної до закiнчення встановлених строкiв здiйснюється на пiдставi
актiв про непридатнiсть. Акти передаються в бухгалтерiю вiдповiдно до графiка документообiгу.
Облiк транспортно - заготiвельних витрат по кожному виду запасiв ведеться в загальному, на
рахунку 29. Сума транспортно - заготiвельних витрат щомiсяця розподiляється мiж сумою
залишкiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв що вибули (використанi, реалiзованi,
безоплатно переданi, тощо) за звiтний мiсяць.
Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, вiдображається на
тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображено вибуття цих запасiв.
Визнання запасiв як витрати:
При продажу запасiв балансова вартiсть цих запасiв визнається як витрати в тому перiодi, в якому
визнається вiдповiдний дохiд.
Сума будь уцiнки запасiв до чистої цiни продажу та всi втрати запасiв визнаються як витрати в
тому перiодi, в якому була виконана уцiнка або мали мiсце псування.
Запаси, якi вiдносять на iншi рахунки активiв в якостi компонента основних засобiв, створених
власними силам, визнаються як витрати протягом строку корисного використання вiдповiдного

активу.
Запаси, використанi на ремонт або технiчне обслуговування основних засобiв, якi необхiднi для
вiдновлення або збереження економiчних вигод, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому
був виконаний ремонт або технiчне обслуговування основних засобiв.
Вартiсть малоцiнних швидкозношуваних предметiв при передачi в експлуатацiю виключається зi
складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за
мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Оренда:
Класифiкацiя оренди:
- Фiнансова оренда - за умовами оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з
експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання, визначеним у МСБО (IAS)
17 "Оренда".
- Операцiйна оренда - всi iншi види оренди.
Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами за найменшою з
вартостей - справедливої вартостi або дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв на
дату отримання.
Вiдповiдна заборгованiсть враховується як зобов'язання з фiнансової оренди з подiлом на
довгострокову i короткострокову заборгованiсть.
Виплати по операцiйнiй орендi вiдносяться на витрати рiвними сумами протягом термiну дiї
оренди.
Витрати, що полiпшують стан орендованих основних коштiв понад спочатку оцiнених норм
продуктивностi, виробленi за рахунок пiдприємства згiдно умов договору оренди, вiдносяться на
витрати пропорцiйно строку оренди даних об'єктiв.
Фiнансовi iнструменти з правом довгострокового погашення:
Актив, який є контрактним правом отримати грошовi кошти, або iнший фiнансовий актив вiд
iншого об'єкта господарювання (фiнансовий актив) пiсля первiсного визнання оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням провести розрахунки коштами, або iншим
фiнансовим активом (фiнансове зобов'язання) пiсля первiсного визнання оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Амортизацiя дисконту нараховується один раз на рiк i в промiжнiй фiнансовiй звiтностi не
вiдбивається.
Дебiторська заборгованiсть:
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву
сумнiвних боргiв.
При розрахунку резерву сумнiвних боргiв застосовується метод перiодизацiї дебiторської
заборгованостi - на пiдставi розбивки дебiторської заборгованостi за перiодами виникнення та
визначення вiдсотка неотримання в розрiзi сформованих груп.
Величина резерву визначається на пiдставi термiнiв утворення дебiторської заборгованостi та
досвiду пiдприємства щодо стягнення цiєї заборгованостi.
Сума резерву щорiчно переглядається:
- Якщо оцiнка резерву виявляється заниженою, сума резерву збiльшується;
- Якщо оцiнка резерву виявляється завищеною, сума резерву зменшується;
- Якщо сума сумнiвних боргiв несуттєва, або неможливо її точно оцiнити, резерв не створюється.
Витрати за кредитами i позиками:
Витрати на позики визнаються як витрати того перiоду, в якому вони проведенi, крiм витрат за
позиками, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будiвництвом або виробництвом
квалiфiкується активу i пiдметом капiталiзацiї.
До квалiфiкуються активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 1 року.
При капiталiзацiї витрат на позики до складу активу включаються витрати, що мають до нього
пряме вiдношення.
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв:
Резерви визнаються в тих випадках, коли пiдприємство має поточне юридичне або фактичне

зобов'язання як результат минулих подiй i iснує ймовiрнiсть того, що для погашення такого
зобов'язання буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, якi включають економiчнi вигоди, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.В якостi резервiв визнаються:
Резерв на оплату вiдпусток:
З метою рiвномiрного розподiлу витрат пiдприємства протягом року виплати персоналу за
невiдпрацьований час, який пiдлягає накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення
забезпечення у звiтному перiодi - резервування вiдбувається по вiдпустках, якi мають властивiсть
накопичуватися.
Формується виходячи з планового фонду оплати працi та розрахункового коефiцiєнта.
Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення (пенсiйнi та довгостроковi соцiальнi зобов'язання):
Формується на основi актуарної оцiнки зобов'язань та витрат.
Кредиторська заборгованiсть:
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю.
Облiк доходiв:
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв визнаються на дату вiдвантаження, якщо договорами
поставки не передбачено iншi умови.
Доходи вiд реалiзацiї робiт i послуг визнаються на дату документального оформлення факту
виконання робiт, надання послуг, якщо ступiнь завершеностi операцiї може бути надiйно оцiнена.
При експортi товарiв та продукцiї доходи вiд реалiзацiї визнаються на дату митного оформлення
вантажної митної декларацiї (ВМД), а також з урахуванням вимог МСБО 21 "Вплив змiн
валютних курсiв".
Доходи вiд реалiзацiї товарiв i продукцiї комiсiонером визнаються на дату представлення звiту
комiсiонера про реалiзацiю товарiв i продукцiї, а також копiї ВМД iз зазначенням комiтента в
якостi експортера.
Доходи по iншої реалiзацiї визнаються, коли є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд,
пов'язаних з операцiєю.
Пiсля визнання виручки ризик не надходження економiчних вигод розглядається як витрати,
пов'язанi з сумнiвними боргами.
Iнший операцiйний дохiд визнають у перiодi виникнення виходячи з принципу нарахування.
Податок на прибуток:
Податковi витрати (податковий дохiд) включають в себе поточнi податковi витрати (поточний
податок на прибуток) i вiдстроченi податковi витрати (вiдстрочений податок на прибуток).
Поточний податок на прибуток слiд оцiнювати в сумi, яку передбачається сплатити податковим
органам iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних до
закiнчення звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання слiд оцiнювати за ставками оподаткування, якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на
пiдставi ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних до закiнчення звiтного
перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i пасивiв i їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки у випадку, якщо передбачається отримання
оподатковуваного прибутку, за рахунок якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання в промiжнiй фiнансовiй
звiтностi не вiдображаються.
Податок на додану вартiсть:
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ) за
винятком таких випадкiв:
-ПДВ нарахований при придбаннi активiв або послуг, який не вiдшкодовується пiдприємству,
визнається частиною вартостi придбання активу або частина вiдповiдних витрат,
- Дебiторська i кредиторська заборгованiсть включає суми ПДВ.
Чиста сума ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню або оплатi податковим органам, наводиться в

балансi пiдприємства.
У випадку, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, створено резерв, збиток вiд
знецiнення враховується у валовий сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Дивiденди:
Дивiденди до виплати не враховуються до моменту їх затвердження щорiчним загальними
зборами акцiонерiв. Пiдприємство нараховує дивiденди учасникам i визнає їх як зобов'язання на
звiтну дату у разi, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Основою розподiлу та iншого використання прибутку є фiнансовi звiти пiдприємства вiдповiдно
до чинного законодавства України. У вiдповiдностi до чинного законодавства України базою
розподiлу дивiдендiв є нерозподiлений прибуток минулих рокiв.
Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Загальними зборами акцiонерiв.
Сегментна звiтнiсть:
Встановити прiоритетним операцiйний вид сегмента.
Звiтними є наступнi види операцiйного сегмента:
o Виробництво вогнетривких виробiв
o Оптова торгiвля вiдходами та брухтом
o Iншi види оптової торгiвлi
o Надання в оренду власного майна
o Надання послуг зв'язку пiдприємствам i населенню
У разi розширення дiяльностi пiдприємства i появи нових видiв дiяльностi видiляються додатковi
види сегментiв.
Питання, не врегульованi облiковою полiтикою, регулюються вiдповiдно до МСФЗ та чинним
законодавством України.
За вiдсутностi вимог МСФЗ керiвництво пiдприємства використовує свої професiйнi судження,
припущення та оцiнки для розробки положень Облiкової полiтики з даних питань i пiдготовцi
фiнансової звiтностi. Це, зокрема, iнформацiя про:
- термiни корисного використання амортизуємих активiв;
- вiдкладених доходах;
- резервi сумнiвних боргiв;
- резервi пiд деякi зобов'язання;
- вiдкладеному податок на прибуток.
До спецiального розпорядження керiвника - всi активи, що знаходяться у власностi пiдприємства вважаються контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первинної вартостi, зазначеної в
первинних документах на момент визнання.
ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" - це виробник вогнетривких виробiв (динасова та
цирконова продукцiя) для:
- металургiйної та машинобудiвної промисловостi - вогнетриви для повiтронагрiвачiв i
повiтропроводiв доменних печей, мартенiвських печей, електросталеплавильних печей, МНЛЗ,
сталеливарних та чавуновiзних ковшiв, нагрiвальних печей та колодязiв, iндукцiйних печей а
також пластифiкованих мертелiв;
- коксохiмiчних виробництв;
- скловарних печей - вогнетриви до поверху побудови скловарної печi; вироби цирконового складу
для роздiлу динасових вогнетривiв верхньої побудови вiд вогнетривiв глиноземного складу стiн
печi з цiллю подолання реакцiй мiж матерiалами; у виглядi донної плитки як забезпечувальний
шар подини басейну; вироби до фiдерного припасу зон горiння i зон пожив скловарної печi;
теплоiзоляцiйнi динасовi легковагi вироби для теплоiзоляцiї скловарної печi; динасовi, та
цирконового складу не формованi матерiали (мертелi, сумiшi та iн.) до скловарної печi.
Основнi види продукцiї - вогнетривкi вироби (динасовi та цирконовi вогнетриви) з використанням
вiтчизняної сировини.
Якiсна сировина, сучасна технiка та обладнання, а також великий виробничий досвiд дають
можливiсть виготовляти та поставляти вогнетриви, що по якостi та асортименту вiдповiдають

свiтовому рiвню.
Якiсть виробленої продукцiї вiдповiдає свiтовим стандартам, якi задовольняють вимогам
замовникiв, що пiдтверджено мiжнародним сертифiкатом якостi ISО-9001-2008 i доступнi цiни
забезпечують конкурентоспроможнiсть на ринку збуту.
Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним
зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв. Рiвень
впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни.
Перспективна полiтика пiдприємства орiєнтована на розширення виробництва динасових
вогнетривiв i освоєння випуску нових видiв вогнетривiв. ПуАТ "Красноармiйський динасовий
завод" займається розробкою нових технологiй, наприклад таких як: ЕДТШ (термостiйкi з
використанням шпiнелi) для електросталеплавильної промисловостi; теплоiзоляцiйнi легковагi,
вогнетривкi вироби з бою динасу, шамотнi легковагi вогнетривкi вироби для власних потреб, i ще
багато iнших видiв, фiзико - хiмiчнi показники яких витримують свiтовi вимоги, що дасть змогу
пiдвищити виробництво динасових вогнетривiв.
Технологiчна лiнiя по виробництву вогнетривiв працює незалежно вiд сезонних змiн.
В 2014 роцi було реалiзовано 29529,9 т. вогнетривкої продукцiї (в тому числi молотi сумiши, якi
складають менш 5 вiдсоткiв загального обсягу виробленої продукцiї) на суму 131745,3 тис. грн. (у
порiвнянi з минулим 2013 роком - в звiтному роцi сумма реалiзацiя збiльшилась). Реалiзовано: для
коксових печей – 2849,3 т. на суму 23684,9 тис. грн., для металургiйних , машинобудiвних та
iнших пiдприємств – 25555,3 т. на суму 102706,5 тис.грн. для скляних пiдприємств – 1125,3 т. на
суму 5353,9 тис.грн. Реалiзацiя продукцiї вiдбувалася по Українi та країнам СНД й далекому
зарубiжжю. Обсяг реалiзацiї збiльшився порiвняно з 2013 роком.
Усього у 2014 роцi було реалiзовано:
По Українi – 23426.4 т на суму 112401,5 тис. грн., це 79.3 % вiд всiєї реалiзацiї, в країни зарубiжжя
(бiльш нiж 15 країн) та страни СНГ (бiльш нiж 20 пiдприємств) – 6103,5 т на суму 19343,8 тис.
грн., це 20,7 % вiд всiєї реалiзацiї.
Середньореалiзацiйнi цiни визначити дуже складно у зв’язку iз тим, що кожне замовлення на той
чи iнший вид продукцiї Товариства рiзний (вiдрiзняється складом сумiшей, маркуванням, тощо),
але усеж таки спробуємо навети на окремi вiди виробiв:
Динас загального призначення-2 897,41
Мартенiвськi вироби-3 562,70
Коксовi вироби - 8 312,53
Електродiнас - 5 025,87
Скляний динас марки ДС - 3 174,01
Скляний динас марки ДСО- 3 860,18
Скляний динас марки ДСУ - 8 969,00
Скляний динас марки ДСК -6 602,34
Тепловздуховий динас - 6 227,19
Легковагi вироби - 6 842,02
Безвипалювального ковшевой - 1 496,60
Цирконовi вироби - 31 855,78
Меленi сумiшi- 1 284,82
У 2013 роцi було реалiзовано 30859,6 т. продукцiї на суму 111640,9 тис.грн. (у порiвнянi з
минулим 2012 роком реалiзацiя збiльшилась), в тому числi реалiзовано: для коксових пiчей –
3817,6 т. на суму 27454,9 тис.грн., ,для скляних пiдприємств – 1888,4 т. на суму 4428,9 тис.грн.,
для металургiйних, машинобудiвних та iнших пiдприємств – 25153,6 т. на суму 79757,1 тис.грн.
Реалiзацiя продукцiї вiдбувалася по Українi та країнам СНД й дальнему зарубiжжю.
Усього у 2013 роцi було реалiзовано:
По Українi – 21875,4 т на суму 87789,8 тис.грн., це 78,6% вiд всiєї реалiзацiї, в країни зарубiжжя –
8984,2 т на сумму 23851,1 тис.грн, це 21,4% вiд всiєї реалiзацiї
Фахiвцями пiдприємства проводиться робота з встановлення дiлових зв'язкiв з новими
партнерами, а також з укладання договорiв на поставку вогнетривiв.
Основним ринком збуту вогнетривiв є металургiйна, машинобудiвельна та скляна галузi

промисловостi - це пiдприємства України, Росiї, країн СНД та далеке зарубiжжя.
Споживачами вогнетривiв ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод " в 2014 роцi стали 114
пiдприємства (це на 58 пiдприємств менше нiж у попередньому 2013 роцi), в т.ч.:
- 12 металургiйних пiдприємств (проти 19 металургiйних пiдприємств в 2013 роцi),
- 7 коксохiмiчних заводiв (проти 10 коксохiмiчних пiдприємств в 2013 роцi),
- 76 машинобудiвельних заводiв (проти 114 машинобудiвельних заводiв в 2013 роцi);
- 19 скляних пiдприємств (проти 29 скляних заводiв в 2013 роцi).
У 2014 роцi зменшення кiлькостi споживачiв вiдбулося в зв’язку з погiршенням ситуацiї в
Донецькому регiонi
Головними споживачами на територiї України, Росiї та СНД вогнетривкої продукцiї є:
Коксохiмiчнi пiдприємства:
- - ПАТ "Запорiжкокс"
- ПАТ "Авдiєвський КХЗ"
- ПАТ "Днiпродзержинський КХЗ"
Металургiйнi комбiнати:
- ВАТ "Запорiжсталь"
- ПАТ "Азовсталь"
- ПАТ "Єнакiївський МЗ"
- ПАТ "Євраз - ДМЗ iм. Петровського"
- ВАТ "Алчевський МК"
- ММК iм.. Iллiча
Склозаводи:
- "Запорiжстеклофлюс"
- "Вольногрське скло"
- Марянiвський скляний завод
- "Чагодощенський склозавод"
- склозавод "Єлiзово",
- Хорезмський завод скла
- Кам'янський склотарний завод"та iн.
Машинобудiвельнi заводи:
- Дружкiвський машинобудiвний завод
- Криворiзький завод гiрничого обладнання
- "АвтоКраз"
- "Крюкiвський ВБЗ"
- Мiнський тракторний завод
- Бiлоруський автомобiльний завод та iн.
Споживачi ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" мають можливiсть скористатися
пропонованим комплексом заходiв:
- консультацiйнi послуги;
- участь у погоджуваннi проектiв;
- лабораторнi дослiдження;
- виїзд спецiалiста до замовника на виклик.
Прибутку вiд цих заходiв пiдприємство не отримує. Надаючи своїм клiєнтам безкоштовно цi
послуги, ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод " таким чином приваблює клiєнтiв, i за
рахунок цього планується збiльшувати обсяги продажiв своєї продукцiї.
Збутова полiтика ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" нерозривно зв'язана, з одного боку, з
попитом (його розмiром, динамiкою, структурою) на цiльовому ринку, з другого боку, - з
власними виробничо-збутовими, фiнансовими, органiзацiйно-керуючими можливостями. Ця
полiтика максимально задовольняє потреби покупцiв динасових виробiв, причому з найбiльшою
зручнiстю для них.
Канали просування продукцiї ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" :
- прямi (прямий маркетинг) припускають перемiщення динасової продукцiї споживачу, минаючи

незалежних посередникiв, частка такого каналу - 10 %.
- посереднi (непрямий маркетинг) - використання незалежних посередникiв, до яких продукцiя
перемiщується з цiллю реалiзацiї його споживачам, частка продажу через посередницькi
структури складає 90 %.
Сьогоднi споживач став дуже вимогливим, тому продукцiя, що випускається повинна вiдповiдати
не тiльки дiючому ДСТУ, але i мiжнародним стандартам ISО.
Працiвниками вiддiлу маркетингу проводиться аналiз споживацьких властивостей продукцiї що
виробляється i прогнозування споживацького попиту i ринкової кон'юнктури.
Ключовим завданням пiдприємства є абсолютне зростання власних обсягiв збуту. Стратегiчнi
зусилля пiдприємства направленi на посилення заходiв з просування продукцiї, збереження
кон'юнктури переваг i закрiплення позицiй на ринках України, СНД i дальнього зарубiжжя.
Основними методами досягнення цих цiлей є:
- акцентування маркетингу на кiнцевому споживачi;
- утримання наших споживачiв вiд переходу до конкурентiв за рахунок створення вигiдної для
покупця цiнової полiтики i покращення якостi продукцiї на ринках;
- створення реклами номiнального характеру на ринку України для тих покупцiв, якi є нашими
споживачами, створення реклами активного характеру на ринках держав СНД дальнього
зарубiжжя для приваблення нових споживачiв.
Для рiзних ринкiв споживання динасових вогнетривiв характерна загальна тенденцiя зростання
попиту. До бiльш якiсних вогнетривiв з довгостроковою службою у роботi коксохiмiчних батарей,
верхньої побудови скловарних печей, повiтронагрiвачiв доменних печей, а також у
металургiйному та машинобудiвельному виробництвi. Технiчна база вiтчизняних виробникiв
динасових вогнетривiв дозволяє виробляти продукцiю яка вiдповiдає вимогам сучасного ринку.
Однак з переходу України на ринковi умови господарювання, нацiональнi виробники все частiше
вiдчувають вплив мирових виробникiв аналогiчної продукцiї. У теперiшнiй час домiнуючими на
ринку СНД залишаються динасовi вогнетриви вiтчизняного виробництва, при цьому частка
iмпорту незначна.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, на якi пiдприємство не може iстотно вплинути:
1. Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно пiдвернена полiтикоекономiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i
на економiку України в цiлому):
- ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної
трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування
суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при
вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове
законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник
ризику для ПуАТ "КДЗ".
- ризики змiни законодавства - ряд прийнятих на початку 1990-х рокiв законiв, включаючи закони
економiчного характеру, на даний момент вимагають доопрацювання i ухвалення змiн або замiни
якiсно новими законами. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї
формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити
економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою
законодавчою регуляцiєю.
- невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв);
Основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний - Пiдвищення цiн на
енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами
призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний
стан пiдприємства,
та також проведення АТО на територiї Донецької областi, що потягнуло величезний спад у
виготовленi та реалiзацiї продукцiї Товариства.
Також активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної
ситуацiї стала фiнансова криза. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємства можна вiднести:
спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та

валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв
збуту продукцiї.
Управлiння та контролювання укладенням контрактiв на закупку матерiалiв та продаж виробленої
продукцiї здiйснюється уповноваженими особами пiдприємства, якi пiдлеглi виконавчому органу
пiдприємства.
Ризики , пов'язанi з цiнами на продукцiю - Пiдприємство ПуАТ "Красноармiйський динасовий
завод" є лiдером у продажi динасових вогнетривiв на Українi та одним з основних постачальникiв
продукцiї на ринки Росiї та СНД. Умови деяких клiєнтiв часто потребують, щоб пiдприємство
заключало довгостроковi погодження по фiксованим цiнам. Цi погодження створюють для
пiдприємства ризик зростання цiн на вогнетриви мiж моментом прийняття замовлення i часом
вiдвантаження продукцiї. Пiдприємство не вiдносить цi контракти з метою бухгалтерського облiку
до хеджирування , а тому зростання вартостi цих контрактiв у поточних цiнах вiдноситься на
прибуток.
Всi види сировини, якi використовуються у виробництвi - вiтчизнянi.
Основними постачальниками сировини для ПуАТ "КДЗ" в 2014 роцi були:
"Запорiжстеклофлюс" (сировина - сiлiкат натрiю), ООО «Мета Д» (сировина - окалiна), ПАТ
"Запорiжський абразивний комбiнат"(сировина - електрокорунд), ПАТ "Авдiєвський КХЗ"
(сировина - кокс), ТОВ "Електросталь" (сировина - окалiна), ПРАТ "Толкачевський ГОК"
(сировина - кварцит), ТОВ "УкрРосКаолiн" (сировина - каолiн), ТОВ "Донрос Плюс" (сировина залiзорудний концентрат), ТОВ "Титан Украины»" (сировина - КЦЗ), ЗАТ "КГК" (сировина пiсок, глiна, каолiн), СПД «Бочарова И.Г.» (сировина - алебастр), , ТОВ "МС-Трейд" та ТОВ
"Дунит" (сировина - ЛСТ).
Частка жодного з них не займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.
Динамiка цiн на сировину, матерiали та комплектуючi вироби в цiлому характеризується
постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi
динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд
багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є
непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть
пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi
цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику.
Але спробуємо надати та порiвняти динамiку цiн на найбiльш потрiбну для Товариства сировину:
2012 рiк 2013 рiк 2014 рiк
грн./т без ПДВ
кварцит 77,50 85,0 85,0
мелочь коксовая 1200 1235 1625
лигносульфонат 4833,33 5290 9250
порошки молотые :
вогнетривкої глiни 2313,40 2544,7 1325,60
окалину 400 375 1154,17
Динамiка цiн на енергоносiї:
2012 рiк 2013 рiк 2014рiк
грн./1т.м3 без ПДВ
природний газ 3782,78 3823,78 6331,39
грн./1кВт без ПДВ
електроенергiя 0,7437 0,8111 1,0321
ПУАТ "Красноармiйський динасовий завод" завжди прагнув до розробок i впровадженню на
виробництвi нових видiв продукцiї з метою розширення ринку збуту, а також до удосконалення
фiзико-хiмiчних показникiв продукцiї, яка вже випускається, що дозволило продукцiї
пiдприємства стати конкурентноздатною на вiтчизняному ринку та на ринках дальнього та
ближнього зарубiжжя. Окремi види продукцiї: вироби для скловарних печей (марки ДСО, ДСУ,
ДСК), для коксових печей, легковагi динасовi вироби користуються попитом i у закордонних
споживачiв.

Так, за останнi 4 роки фахiвцями заводу були розробленi i впровадженi наступнi види продукцiї:
- вироби вогнетривкi динасовi термостiйкi для електросталеплавильних печей марок ЕД, ЕДТШ;
- вироби вогнетривкi легковаговi теплоiзоляцiйнi марки ДЛ-1,0;
- вироби вогнетривкi легковагi теплоiзоляцiйнi з бою динасу;
- вироби шамотнi легковагi для власних потреб.
У зв'язку з тим, що основним споживачем продукцiї заводу є металургiйнi, машинобудiвнi, склянi,
скловиробнi, коксохiмiчнi заводи, то стан розвитку вогнетривкого виробництва тiсно пов'язаний з
розвитком виробничих потужностей цих зпiдприємств.
Для успiху подальшої роботи Товариства на пiдприємствi розроблено заходи, спрямованi на
пiдвищення ефективностi виробництва, прискорення науково-технiчного прогресу, змiцнення
технологiчної дисциплiни, освоєння i випуск нових видiв конкурентноздатної продукцiї .
Залогою успiху продукцiї на ринку є її якiсть, а також проведення дослiдницьких розробок з
метою покращення якостi продукцiї, що випускається на внутрiшньому i свiтовому ринках.
Тому перед усiма службами заводу полягає велика вiдповiдальнiсть за якiсть продукцiї, що
випускається.
2010 рiк:
Придбано в 2010 роцi на суму 644 тис. грн.:
Придбання нових основних засобiв - 70086,49 грн. (Свiтильники - 6258,75 грн., бензопiла
"Протон" 45/18 - 1670 грн., дифманометр ДМ - 1083,33 грн., домкрати - 539,36 грн., жалюзi - 3726
грн., зачисний пристрiй - 1020 грн., калькулятори - 1075,89 грн., комп'ютер - 4706,45 грн.,
кондицiонер - 2331,67 грн., комутатор - 2852,50 грн., модеми - 5687,60 грн., прибор КСД - 1583,33
грн., принтери - 6345,4 грн., прожектори - 950,04 грн., сiтевий пристрiй - 6871,93 грн., тачки - 1000
грн., електрокалорифери - 4209 грн., та iншi дрiбнi);
Проведенi ремонти будiвель, обладнання, транспортних засобiв на загальну суму 562383,16 грн.
(ремонти: лiнiї телефонного зв'язку по заводу, будiвлi газоразпредед. пункту, будiвлi шахтної печi,
будiвлi шихтовочного вiддiлення, будiвля амiн. бут. корпусу, будiвлi головної контори, будiвлi
компресорної станцiї, будiвлi готових виробiв пiчного корпусу, будiвлi корпусу тунельної печi №
3, ремонт розподiльчого пристрою - 0,4 кВт, будiвлi електричної пiдстанцiї, ремонт дизельних
автонавантажувачiв);
Оприходовано згiдно iнвентаризацiї - 11345,77 грн.
Вибуло в 2010 роцi (за залишковою вартiстю):
Будiвля корпусу тунельних печей 1,2 зi складом готових виробiв - 169773,75 грн., будiвля пiчного
корпусу 1 - 51470,55 грн., тунельна пiч (часткове списання) - 26613,28 грн., кутовi шлiфувальнi
машинки - 1406,96 грн., насоси - 2876,76 грн.
Cписано безнадiйної дебiторської заборгованостi зi строком позовної давностi, що минув на суму
318 тис. грн.: ПП Сонора - 296 тис. грн., ПП Донбаспродмаш - 20 тис. грн., ТОВ "Свiт Успiху" - 2
тис. грн., ДЕТЦ - 0,5 тис. грн.
В 2010 роцi сума уцiнки складає 5315402,93 грн. (готова продукцiя).
2011 рiк:
У 2011 роцi на загальну суму 2828 тис. грн.: введенi в експлуатацiю основнi засоби (придбанi у
2011 р. на суму 44 тис.грн., придбанi у iнших перiодах на суму 1024,0 тис.грн.(прес, iнш.),
виконанi ремонти на суму 1716,0 тис.грн., опрiхованi пiсля iнвентарiзацiї на суму 44,0 тис.грн.), у
т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 990 тис. грн.(виконанi ремонти: будiвлi АБК,
будiвлi побутового корпусу, будiвлi вiддiлення ТП №5, будiвлi помольного вiддiлення, будiвлi
СФВ, галереї вiд ДПЦ, будiвлi сушильного вiддiлення);
- машини та обладнання - 1625 тис. грн. (виконанi ремонти:пресу СМ, шликернiй мешалки),
(придбано: машина шлифовальна, пневмотрамбовка);
- транспортнi засоби - 134 тис. грн. (виконанi ремонти: дизельного погрузчика, автомобiлiв ВАЗ);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 58 тис. грн. (придбанi: алкотест 203, прiнтер, бензокоса
"Вектор", iнший iнвентар, комутатор, кофемашина, крiсло, сушуал, тумба, iнш.);

- бiблiотечнi фонди - 4 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 17 тис. грн. (болгарка, вентiлятори, дрелi,
калькулятори, резаки, освiтлювачи, стiльцi, тачки, фотокамери, чайник, тощо).
Вибуття основних засобiв в 2011 р. вiдбувалось по залишкової вартостi на суму 731 тис. грн.
(первiсна вартiсть - 1955 тис. грн., знос - 1224 тис. грн.)., у т.ч.(первiсною вартiстю):
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1517 тис. грн.(будiвля готових виробiв пiчного
корпусу 2, будiвля БСУ, будiвлi дiлянцi садки сирця, тощо);
- машини та обладнання - 421 тис. грн. (тунельна пiчь, випрямувач зварювальний, мостовий
грейферний кран, смiститель двох ваоковий, iндикатор шуму та повiтря, вiбростiл, тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 13 тис. грн. (автовiдповiдач, нормалiзатори, бензопила,
радiотелефон, виставкове обладнання, машина вуглешлiфовальна, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 4 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4 тис. грн.(обiгривачi, насоси, тачка, електродрiль,
краскопутЮ, резак, лампи, тощо.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (в 2011 роцi) - 2903 тис. грн., а саме:
електротельфер-20322,59грн., трос товкач-70951,63грн., вагонетки - 33922,48грн., суш.вагони8132,16грн., вiдкритий распредустрiй-128916,3грн., поворотнi заслонки-10781,26грн., станок
долбежний-24731,23грн., панелi релейнiй зашiти-6883,96грн., обладнання УПО-6м-3603,28грн.,
вiдкритий 2-ух поверховий склад-403314,8грн., склад сульф.спирт.барди-115150,6грн., емкiсть
металева-7597,65грн., трубна млинниця 1-57201,98грн., лоботокарний станок -33438,19грн.,
продольно-строг.станок -51185,23грн., фрикционий прес-24629,53грн., зубофрез.станок20279,36грн., станок токарний-27218,04грн., станок долбежний -24731,23грн., токарновинтонарiзний станок-7053,35грн., верт.сверлильний станок - 3412,02грн., тощо.
Переданi в оперативну оренду основнi засобу первiсною вартiстю на суму 28 тис.грн., знос 13
тис.грн., залишкова вартiсть 15 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть).
Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2011 р. становить 47 тис. грн. (Монтаж
резервуара воды-19622,45, електродвiгуни у ремонтi - 23104,04, придбанi основнi засоби 4138,39(освiтлювачи, резаки, прiнтер).
Надiйшло iнших нематерiальних активiв на суму 34 тис. грн. (iншi нематерiальнi активи).
Протягом 2011 р. лiквiдовано нематерiальних активiв по первiсної вартостi - 2 тис. грн.,
накопичена амортизацiя - 2 тис. грн.
В 2011 роцi уцiнки(переоцiнки) основних засобiв не було. Вiдбулася уцiнка тарни та тарних
матерiалiв на суму 355,0 тис.грню, готової продукцiї на суму 113,0 тис.грн.
Взятi в операцiйну оренду основнi засоби на суму 178,0 тис.грн.(погрузчик, кран, машина).
Пiдприємство найближчим часом не планує значних iнвестицiй та придбань, що пов'язанi з його
господарською дiяльнiстю.
2012 рiк:
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з М
(С) БО № 16 "Основнi засоби".
У 2012р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi засоби та проведенi ремонти на суму 8728
тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 8063 тис. грн.: (виконанi ремонти: будiвлi АБК,
будiвлi побутового корпусу, будiвлi головної контори, будiвлi сушильного вiддiлення №1, будiвлi
смисительно-формувального вiддiлення, будiвля корпусу тунельної печi №5, тощо;
- машини та обладнання - 553 тис. грн. (виконанi ремонти:пресу 1085-Б, тощо), (придбано: веси,
перфоратори, водомери, печь фумельна, шлифмашини, тощо);
- транспортнi засоби - 37 тис. грн. (виконанi ремонти: дизельного погрузчика, електротележки,
тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 73 тис. грн.( придбано: камери спостережння,
комутатори, свiтлоопалювальники, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 1 тис. грн. ;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1 тис. грн.
Вибуття основних засобiв в 2012 р. вiдбувалось по залишкової вартостi на суму 57 тис. грн.

(первiсна вартiсть - 90 тис. грн., знос - 33 тис. грн.) - будiвля смисительно-формувального
вiддiлення, генератор, металодетектор, насоси рiзних модiфiкацiй, електорчайник, телефона
приставка, тощо.
Вартiсть основних засобiв, що взяти в операцiйну оренду станом на 31.12.2012 р. - 58 тис.
грн.(автомобiль ЗАЗ, автомагнiтола, автомобiль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 429 тис. грн.(будiвля
їдальнi та прилади до неї та багаторiчнi насадження, тощо).
Переданi в оперативну оренду основнi засобу первiсною вартiстю на суму 19 тис.грн.(iнвестицiйна
нерухомiсть).
Протягом 2012 р. лiквiдовано нематерiальних активiв по первiсної вартостi - 11 тис. грн.,
накопичена амортизацiя - 11 тис. грн.
Сума уцiнки готової продукцiї, проведеної у 2012 роцi склала 169 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв оформлених в заставу станом на 31.12.2012 р.- 5000 тис. грн.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi у сумi 56 тис. грн.(строк погашення якої
сплинув).
Списано кредиторської заборгованостi у сумi 360 тис. грн.
2013 рiк:
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з М
(С) БО № 16 "Основнi засоби".
У 2013р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi засоби та проведенi ремонти на суму
2345,0 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 662 тис. грн.(виконанi ремонти: Будiвля корпусу
тунельної печi №3,4, Будiвля складу готової продукцiї, будiвлi АПК, будiвлi побутового корпусу й
примiщень, будiвлi головної контори, будiвлi сушильного вiддiлення №1, будiвлi смисительноформувального вiддiлення, будiвля корпусу тунельної печi № 3,4, тощо) ;
- машини та обладнання - 1319 тис. грн. (виконанi ремонти: станок обдирно-шлiфувальний, станок
обдирно-шлiфувальний, тощо, придбано: Насос ПКВП 63/22,5, Компресор поршневий В
3800В/100 СТ4, Теплогенератор КРОН-0,25 ТУРБО-400, тощо;
- транспортнi засоби - 264 тис. грн.(придбано: Автомобiль Chevrolet Lacetti SX 1.8 4dr М/Т код УК
ТЗЕД 8703231910 KL 1NF19 CK783825, тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 97 тис. грн. (придбано: Освiтлювач ЛПП 07В -2*36,
Фонарь "Луч" С54, тощо, виконанi ремонти: Насос К65-50-160, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1 тис. грн.(калькулятори).
Вибуття основних засобiв в 2013 р.
Вибуття основних засобiв в 2013 р. вiдбувалось по залишкової вартостi на суму 799 тис. грн.
(первiсна вартiсть - 1029 тис. грн., знос - 230 тис. грн.)., а саме по залишкової вартостi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 тис. грн.;
- машини та обладнання - 780 тис. грн.( Прес ФО 134, Станцiя гiдравлiчна НР-600, ваги аналiтичнi
WA-21, тощо, Дробарка СМД 109 - за рахунок продажу);
- транспортнi засоби - 15 тис. грн. (Трактор Т-130 - за рахунок продажу) ;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2 тис. грн.(калькулятори, електричнi чайники,
годинники, тощо);
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 429 тис. грн.(будiвля
їдальнi та прилади до неї та багаторiчнi насадження, тощо).
Протягом 2013 р. лiквiдовано нематерiальних активiв по первiсної вартостi - 12 тис. грн.,
накопичена амортизацiя - 12 тис. грн.
Сума уцiнки готової продукцiї, проведеної у 2013 роцi склала 112 тис. грн.
Списано кредиторської заборгованостi у сумi 29 тис. грн
2014 рiк:
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з М
(С) БО № 16 "Основнi засоби".
У 2014р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi засоби та проведенi ремонти на суму 1177

тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 557 тис. грн.(виконанi ремонти: Будiвля битових
корпусiв: корпусу головної контори, корпусiв дробiльного, тунельного, помольного, сушильного,
тощо корпусiв, ремонтної майстернi, тощо) ;
- машини та обладнання - 348 тис. грн. (виконанi ремонти: ГРУ-7 тунельної сушилки №1, грохоту
рiзних модифiкацiй, дробiвок рiзних модифiкацiй, тощо);
- транспортнi засоби - 212 тис. грн.(ремонти дизельних автопогрузчикiв, тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 59 тис. грн. (придбано: Освiтлювачi, прожектори,
насоси, рiзаки, шлифовальнi прилади, тощо, виконанi ремонти: насоси, прожектори, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 1 тис. грн.;
Вибуття основних засобiв в 2014 р.
Вибуття основних засобiв в 2014 р. вiдбувалось по первiснiй вартостi на суму 7 тис. грн. зi зносом
5 тис.грн.:
- транспортнi засоби - 1 тис. грн. ;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн.;
- МНМА - 3 тис. Грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 32 тис. грн.(дрiбнi
прилади, багаторiчнi насадження, тощо).
Сума уцiнки готової продукцiї, проведеної у 2014 роцi склала 72 тис. грн.
Сума уцiнки товарiв, проведеної у 2014 роцi склала 12 тис. грн.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi у сумi 419 тис. грн..
Списано безнадiйної кредиторської заборгованостi у сумi 212 тис. грн.
Значнi iнвестицiї в наступному роцi не плануються, в зв’язку iз чим умов придбання, їх вартiсть i
спосiб фiнансування визначити не можливо.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками
iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку - не
укладалися.
Мiсцезнаходження основних засобiв знаходиться за адресою реєстрацiї Товариства: 85300,
Донецька обл., м. Красноармiйськ, вул. Шмiдта,
буд. З.
Ступiнь використання основних засобiв станом на 31.12.2014р. у середньому складає 55,3%.
Спосiб утримання акьтвiв - все пiдтримується у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, за
мiрою необхiдностi придбається нове обладладнання.
Виробнича потужнiсть пiдприємства на 2014р. складала 53.1 тис. тн, вогнетривiв – 2 працюючи
тунельнi печi. У 2014 р. фактична виробнича потужнiсть склала усього 29,5 вогнетривiв (у т.ч.
молотi сумiшi), це 55, 6% вiд можливостi виробництва.
Виробнича потужнiсть Товариства в 2013 р. складала 24,1 тис.т., (в 2012 потужнiсть пiдприємства
складала 24,2 тис.т вогнетривiв).
На 2015 рiк планується збiльшити виробництво вогнетривiв та молотих сумiшiв, але в цей
нестабiльний час для галузi спланувати виробничу програму не можливо.
Класифiкацiя основних засобiв:
- Земля;
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
Облiк будiвель, споруд i передавальних пристроїв ведеться за такими групами:
Група 1: будiвлi виробничого призначення;
Група 2: будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення;
Група 3: будiвлi цехiв допомiжного призначення;

Група 4: споруди та передавальнi пристрої виробничого призначення;
Група 5: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої невиробничого призначення .
До складу групи 1 "Будiвлi виробничого призначення" включаються такi пiдгрупи:
1. Дробильно-помольних цех у складi дробильного вiддiлення, помольного вiддiлення, вапняного
вiддiлення, шiхтовочного вiддiлення, вiддiлення мiнералiзацiї, шахтної печi, складу вапняку.
2. Сировинної (змiшувально-формовий) цех у складi змiшувально-пресового вiддiлення,
змiшувально-формувального вiддiлення, вiддiлення переробки шлюбу-сирцю, склад прес-форм,
цирконового вiддiлення.
3. Цех випалу в складi пiчного вiддiлення, сушильного вiддiлення, механiчного дiлянки садки
сирцю.
Всi основнi засоби первiсно визнаються та облiковуються за собiвартiстю (фактичної вартостi).
- Об'єкти благоустрою територiї (дорожнi покриття, огородження, освiтлення, багаторiчнi
насадження, дизайн i т.д.);
- Машини та обладнання (шлiфмашинки, насосне обладнання, пiчь муфельна, гидроагрегат HF
JSWm 1A/24CL, дробилка СМД-109, вагонетки, вентилятор ВДН № 12,5 з електродвигуном,
горiлки 3-проводнi, дифрактометр рентгенiвський ДРОН-7, компресорна станцiя ВВ 32/8 М2У3,
консольно-фрезерний станок, та iншi);
- Транспортнi засоби (легковi автомобiлi, дизельнi автонавантажувачi, крузовi автомобiлi,
тепловоз ТГМ -4 №1899, автобуси, та iншi);
- Iнструменти, прилади, iнвентар (в т.ч. меблi, офiсне обладнання) (дифманометр, виконавчий
механiзм, конвектори, кондицiонери, молотки вiдбiйнi, насоси, обiгрiвачi маслянi, перфоратори,
пульт управлiння з датчиком температури, та iншi).
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (аптечки АА-1, лiхтарики, монометри, стiльцi,
телефоннi апарати, електричнi чайники, калькулятори, лампи настiльнi).
Основнi засоби невиробничого призначення:
-будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, все
пiдтримується у робочому станi (це квартири, гуртожиток).
-iншi - працюють в умовах повного рабочого часу, проводиться профiлактика, пiдтримуються у
робочому станi.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду первiсною вартiстю на суму 58 тис.грн.(
автомобiль ЗАЗ, автомагнiтола, автомобiль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження
права власностi станом на 31.12.2014 р. - 29155 тис. грн. .( обмежено використання основних
засобiв, згiдно договору поруки за кредитом для ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНI IНДУСТРIАЛЬНI
РIШЕННЯ" укладеному протягом 2011 року. Вiдповiдно мiж банком (ПАТ"ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК") та ПуАТ "КДЗ" укладено договiр iпотеки, згiдно якого
Банку у заставу переданий цiлiсний майновий комплекс Публiчного АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме: нежитловi об'єкти та
обладнання).
В 2014 роцi:
1. Нараховано збору за викиди стацiонарними джерелами забруднення,
1. Нараховано збору за викиди стацiонарними джерелами забруднення за 2014г. , усього – грн. (у
порiвняннi з минулим роком збiльшення – у 2013роцi склало грн.) нараховано за наступнi
забруднюючi речовини (обсяги викидiв, тонн):
Азоту оксид-9,4278т. (сума збору )
Вуглецю окису – 94,2778т. (сума сбору)
Сiрчистий ангiдрид – 0,939т. (сума сбору)
Марганець та його сполуки – 0,000119т. (сума сбору)
Твердi речовини (20-70%) – 10,8864т. (сума сбору)
Твердi речовини (понад 70%) – 19,5744т. (сума сбору),
VI класу небезпеки вiдходiв – мало небезпечнi –
Збор за викиди пересувними джерелами забруднення не нараховувався.

Капiтального будiвництва i реконструкцiй на 2015 рiк не планується. Розглядаються питання по
розширенню та удосконаленню основних засобiв, що обумовлено їх старiнням та зносом. Суми
витрат на їх удосконалення на сьоднi спланувати не можливо.

Проблеми, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства:
- по перше поганий стан полiтичної ситуацiї на територiї Донецької областi, у зв’язку iз введеннiм
на окремих її територiях АТО, що потягнуло для Товариства зменшення як штату працiвникiв так
й об’ємiв виробляємої продукцiї;
- по-друге, зовсiм поганий стан економiки країни: 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
- по трете: Досi вiдчувається вплив першої економiчної кризи в країнi – постiйна нестача коштiв,
необхiднiсть технiчного переоснащення обладнання Товариства, яка потребує додаткових коштiв
на модернiзацiю виробництва , освоєння нових технологiй, стимулювання робiтникiв, залучених
до виробництва .
Без пiдтримки держави, без встановлення контролю за цiнами на енергоносiї, будь якi зусилля та
сподiвання пiдприємств галузi не матимуть ефекту без вiдповiдної стратегiї розвитку вiтчизняної
економiки.
Виходячи з вищезазначених проблем, можливо навести що - фактична виробнича потужнiсть у
Товариства за менш можливої.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства України.
Протягом 2014 року на пiдприємство було накладено штрафних санкцiй, пень, неустойок на суму
374382,4 гривень., в т.ч.:
1. Ясинуватський ТехПД -Штраф за невиконання плану перевезень -755,50 грн.
2. Господ.розрахункова служба перевезень -Штраф за невиконання плану перевезень -1144,70грн.
3. Укртелеком -Штраф за несвоєчасну сплату за послуги зв’язку -7,17грн.
4. Красноармiйська мiська дирекцiя ФСС по ВПТ - Штраф згiдно рiшення 61 вiд 01.07.2014р.128,89грн.
5. Квадро Центр ТОВ - Судовi витрати згiдно постанови Вищ. госп. суда України по справi
905/4591/13 вiд 15.01.2014р. - 248,20грн.

6. Державний бюджет - Згiдно акту перевiрки №247/05-16-22-01/00191738 вiд 20.03.2014р. 365541,74грн.
7. Державний бюджет - Штраф за несвоєчасну сплату авансового внеску по податку на прибуток 3169,24грн.
8. Державний бюджет - Штрафи, пенi по уточненим декларацiям - 3206,96грн.
9. Державний бюджет - Штраф згiдно акту перевiрки вiд 13.02.2014р. №100/05-16-22-01/00191738
– 180,00 грн.
Товариство фiнансується 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 незалежнiсть
пiдриємства вiд зовнiшнiх джерел.
Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, здiйснений шляхом оцiнки
платездатностi пiдприємства, тобто його здатностi своєчасно i повнiстю виконати свої платiжнi
зобов'язання, якi витiкають з торгових, кредитних i iнших операцiй.
Платездатнiсть Товариства - проаналiзована на основi даних балансу про активи, шляхом
розрахунку коефiцiєнтiв абсолютної лiквiдностi, швидкої лiквiдностi i покриття.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, розрахований як спiввiдношення грошових коштiв до
поточних зобов'язань становить на 01.01.2014 р. - 0,02, на 31.12.2014 р. - 0,00003 та не досягає
норми, рiвної 0,25.
На 01.01.2014 р.
234
Кал = ------------ = 0,02
10842
На 31.12.2014 р.
1
Кал = ------------ = 0,00003
31509
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, розрахований як спiввiдношення грошових коштiв i дебiторської
заборгованостi (з урах. iнш. обор. акт.) до поточних зобов'язань перевищує норму, яка дорiвнює
0,6 - 0,8.
На 01.01.2014 р.
51354
Кшл = ------------ = 4,74
10842
На 31.12.2014 р.
68135
Кшл = ------------ = 2,16
31509
Коефiцiєнт покриття, що характеризує спiввiдношення поточних активiв пiдприємства до його
поточних зобов'язань на 01.01.2014 р. становить - 8,38 на 31.12.2014 р. - 3,86 i перевищує норму
даного показника (1,0 - 2,0).
На 01.01.2014 р.
90838
Кпокр = ---------------- = 8,38
10842
На 31.12.2014 р.
121519
Кпокр = ---------------- = 3,86
31509
Нарiвнi з аналiзом платоспроможностi при оцiнцi фiнансового положення пiдприємства необхiдна
характеристика його фiнансової стiйкостi, яка встановлюється шляхом розрахунку коефiцiєнтiв

структури капiталу (фiнансування), автономiї та фiнансової незалежностi.
Показник структури капiталу, який визначає спiввiдношення залучених коштiв до власних, в
перiодi, що розглядається, становить на 01.01.2014 р. - 0,61, на 31.12.2014 р. - 0,77, при нормi не
бiльш за 1.
На 01.01.2014 р.
47303
Кстр/к = ---------------- = 0,61
77667
На 31.12.2014 р.
66173
Кстр/к = ---------------- = 0,77
85494
Показник автономiї пiдприємства, що вiдображає частку власного капiталу в загальному об'ємi
коштiв становить на 01.01.2014 р - 0,62, на 31.12.2014 р.- 0,56 при нормi не менш за 0,25.
На 01.01.2014 р.
77677
Ка = ----------------- = 0,62
124970
На 31.12.2014 р.
85494
Ка = ----------------- = 0,56
151667
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi становить на 01.01.2014 р. - 1,64, на 31.12.2014 р. - 1,29, при
нормi не менш 0,2.
На 01.01.2014 р.
77667
Кфн = ----------------- = 1,64
47303
На 31.12.2014 р.
85494
Кфн = ----------------- = 1,29
66173
Для оцiнки платоспроможностi та фiнансової стiйкостi важливе не тiльки розрахування
спiввiдношення мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями, але й визначити їх рiзницю.
Рiзниця мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями складає чистий або робочий капiтал
пiдприємства (Рк). Наявнiсть чистого робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство здатне
не тiльки оплачувати поточнi борги, але й володiє фiнансовими ресурсами для розширення сфери
дiяльностi та здiйснення iнвестицiї. Робочий капiтал ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод"
складає: Рк(поч.) = 79996 тис. грн. Рк (кiн) 90010 тис. грн., це свiдчить про те, що пiдприємство
достатньо забезпечене фiнансовими ресурсами i має всi передумови для розширення сфери
дiяльностi.
На основi проведеного аналiзу можливо зробити висновки, що ПАТ "Красноармiйський динасовий
завод" є платоспроможним та фiнансово-незалежним пiдприємством.
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.
На кiнець 2014 року залишились не виконаними 2 договори на загальну суму 656,7 тис.грн.,
загальним обсягом продукцiї 73,6 т. Найбiльшим з невиконаних договорiв є укладений договiр з
ООО «ГIР-IНТЕРНЕШНЛ».

Портфель замовлень на 2015 рiк формується в мiру їх надходжень.
У зв'язку з набранням чинностi Податкового кодексу та з внесенням постiйних змiн до нього
спрогнозувати результати дiяльностi пiдприємства на наступний рiк дуже складно, оскiльки
суттєво змiнюється порядок визначення доходiв та видаткiв i потрiбен деякий час для адаптацiї
суб'єктiв господарювання до нових умов.
Перспективна полiтика пiдприємства орiєнтована на розширення виробництва динасових
вогнетривiв i розширення ринкiв збуту вогнетривiв. ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод"
займається розробкою нових технологiй, наприклад таких як: ЕДТШ для електросталеплавильної
промисловостi, вироби з дiоксиду цирконiю для металургiйної промисловостi, i ще багато iнших
видiв, фiзико - хiмiчнi показники яких витримують мировi вимоги, що дасть змогу пiдвищити
виробництво динасових вогнетривiв.
У 2014 роцi центральна заводська лабораторiя разом з технiчним вiддiлом продовжила проводити
роботи з метою покращення якостi продукцiї що випускається пiдприємством для внутрiшнього i
свiтового ринкiв: виробництво динасових виробiв з кварцитiв Кiровоградського родовища.
Для подальшої роботи Товариства планується продовжити освоєння нових технологiчних процесiв
(полiпшення дiючих): виробництво з використанням сухих мiнералiзаторiв, розробка
технологiчного процесу виробництва скляного i коксового динасу з урахуванням залишкового
кварцу не бiльш 2,0 %; виробiв зi стабiлiзованого дiоксиду цирконiю для металургiйних
пiдприємств, виробiв невипалених ковшових на органiчнiй зв’язцi для сталеливарних та
чавуновозних ковшiв.
В умовах кризи, нестабiльностi економiки, постiйними змiнами в податковому законодавствi,
зростаннi цiн на сировину та енергоносiї дуже важко спрогнозувати результати дiяльностi
пiдприємства на наступний рiк, оскiльки потрiбен деякий час для адаптацiї суб'єктiв
господарювання до нових, непередбачуваних умов.
Не зважаючи на такi умови iснування економiки, програма пiдприємства, яка була запланована на
2014 рiк по оновленню i технiчному переозброєнню, виконана.
Але пiдприємство ставить своєю метою нарощування обсягiв виробництва, розширення ринкiв
збуту, освоєння нових видiв продукцiї. Висока якiсть - це основне завдання пiдприємства на 2015
рiк.
Залучення третiх осiб до дослiджень та розробок на протязi 2014 року не було. Вiдповiдно витрат
на цi заходи iншим особам Товариство не здiйснювало.
Дослiдження здiйснювалися власними засобами. Витрачено на дослiдження та розробки протягом
року 12,0 тис. грн.
Протягом 2014 року продовжується освоєння виробництва термостiйкого електродинаса марки
ЕДТШ та впровадження цих виробiв в електросталеплавильних агрегатах машинобудiвної
промисловостi; проводяться дослiдницькi розробки виробiв невипалених ковшових на органiчнiй
зв’язцi для сталеливарних та чавуновозних ковшiв.
Протягом 2014 р. було вироблено виробiв ЕДТШ на суму 543,1 тис. грн.
Протягом 2014р. судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або
бiльше вiдсоткiв активiв Товариства на початок року, стороною в яких виступає Товариство, або
судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи Товариства – вiдсутнi.
Протягом 2014р. вiдбулися лiше справи, сума позовниих вимог яких значно менш нiж 10% активiв
Товариства на початок року:
1. Позивач - фiзична особа
Предмет спору: Стягнення моральної шкоди внаслiдом трудового калiцтва.
Розмiр позивних вимог: - 5000,0 грн.
Дата вiдкриття провадження у справi: 03.01.2014 р., м. Димiтрово, мiськсуд

Поточний стан: Рiшенням вiд 16.04.2014 р. позовнi вимоги задоволенi частково (утримано 4000,0
грн. й судовi витрати – 183,52грн.). Рiшенням апеляцiйного суду – рiшення залишено у сiлi.
2. Позивач - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Квадро Центр".
Предмет спору: Стягнення заборгованостi в зв'язку з порушенням зобов'язань.
Розмiр позивних вимог: - 40 774,89 (заборгованiсть), 2 392,87 (пенi), 1 720,50 (судовi витрати).
Дата вiдкриття провадження у справi: 27.06.2013 р., Госп.суд Донецької обл.
Поточний стан: Рiшенням вiд 21.08.2013 р. позов задоволено частково, стягнуто 5 476,00 грн.
боргу та 248,20 грн. судових витрат. Пiсля подачi апеляцiйної скарги, постановою вiд 30.10.2013 р.
у задоволеннi позову вiдмовлено повнiстю. Подана касацiйна скарга, наступне слухання
призначено на 15.01.2014 р. Постановою ВГСУ вiд 15.01.2014 р. постанова вiд 30.10.2013 р.
вiдмiнена, а рiшення вiд 21.08.2013р залишено без змiн.
3. Позивач - Красноармiйська мiська рада.
Предмет спору: Зобов'язання укласти доп. угоди до договорiв оренди землi та встановлення
нового розмiру орендної плати.
Розмiр позивних вимог: - 899 962,04 грн. (орендна плата за землю в рiк).
Дата вiдкриття провадження у справi: 11.12.2013 р., Госп.суд Донецької обл.
Поточний стан: Рiшенням вiд 22.01.2014 р. у задоволеннi iску вiдмовлено повнiстю.
1. Вiдповiдач - Красноармiйська ОДПI.
Предмет спору: Оскарження податкового повiдомлення-рiшення.
Розмiр позивних вимог: - 2372538,00 грн.
Дата вiдкриття провадження у справi: 04.07.2014 р., Донецький окружний адмiн. суд.
Поточний стан: У станi розгляду.
2. Вiдповiдач - Красноармiйська ОДПI.
Предмет спору: Оскарження податкового повiдомлення-рiшення.
Розмiр позивних вимог: - 121809,00 грн.
Дата вiдкриття провадження у справi: 15.09.2014 р., Донецький окружний адмiн. суд.
Поточний стан: У станi розгляду.
Судовi справи стороною яких виступають посадовi особи (iнш.) - вiдсутнi.
Шановнi можливi iнвестори!
Iнша, окрiм наведеної iнформацiї у рiчному звiтi за 2014р., у Товариства вiдсутня.
Iнша загальна iнформацiя, крiм наведеної – вiдсутня.
Обсяг виробленої та реалiзованої продукцiї у 2014р., у порiвнянi з минулими роками, - збiльшився.
Збiльшився, й, обсяг отриманого доходу вiд виробленої та реалiзованої продукцiї. …Провадиться
постiйне удосконалена технологiй виробництва вогнетривiв (у тому числi й для скловарних печей,
що вiдповiдає пiдвищеним вимогам законодавства й вимогам замовникiв, що використовується
тiльки нашим пiдприємством).
На жаль, усi заходи з боку Товариства, не дозволяють нарощувати прибуток, який очикується у
планах дiяльностi Товариства, у зв'язку iз постiним збiльшенням витрат на електроенергiю,
паливо, комунальнi послуги, збiльшення витрат на соцiальнi потреби товариства (i це при
зменшенi кiлькостi осiб, якi працюють в Товариствi), тощо.
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за останнi три роки у формi
аналiтичної довiдки в довiльнiй формi – у Товариства вiдсутня (вiдсутня з причини зменшення
складу фахiвцiв, яки були би взмозi видiлити вiльний час з основної роботи для проведення
вiдповiдного аналiзу). Кожен з бажаючих, у будь-який час, може самостiйно проаналiзувати усю
бажану iнформацiю або знадiйшi її на власному веб сайтi (веб) сторiнцi Товариства або на
офiцiйному сайтi НКЦПФР (загальнодоступна iнформацiйна база данних НКЦПФР).
Подiї пiсля звiтного перiоду:
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо подiй пiсля дати
балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства вiдсутнi.
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;
- рiшення про виплату дивiдендiв на перiод надання звiту не приймалося.
Вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, тобто
змiни вiдбулися у 2014р., але Товариство дiзналося про таки змiни лише у 2015р.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

33907.000

29941.000

0

0

33907.000

29941.000

будівлі та
споруди

24727.000

23796.000

0

0

24727.000

23796.000

машини та
обладнання

7998.000

5187.000

0

0

7998.000

5187.000

транспортні
засоби

886.000

715.000

0

0

886.000

715.000

інші

296.000

243.000

0

0

296.000

243.000

2. Невиробничого
призначення:

191.000

180.000

0

0

191.000

180.000

будівлі та
споруди

182.000

172.000

0

0

182.000

172.000

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

9.000

8

0

0

9.000

8

34098.000

30121.000

0

0

34098.000

30121.000

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Опис Основнi засоби - матерiальнi об'єкти, якi призначенi для використання в процесi виробництва,
постачання товарiв, надання послуг, для здачi в оренду, в адмiнiстративних, збутових цiлях i для
виконання соцiально-культурних функцiй протягом бiльш нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв.
Основнi засоби враховуються за вартiстю їх придбання або створення за вирахуванням суми
накопиченої амортизацiї. Модернiзацiя, реконструкцiя i замiна основних засобiв капiталiзуються, а
замiненi активи списуються. Витрати, понесенi на поточний ремонт i обслуговування основних
засобiв, включаються до складу витрат. Основнi засоби, придбанi до 1 сiчня 2010 року,
враховуються по ринковiй вартостi, визначеної незалежним експертом МЧП "Укрвостокпатэко"
(сертифiкат суб'єкта оцiнної вартостi дiяльностi № 7870/08 вiд 17.10.2008 р.).
Нарахування амортизацiї вiдображається у звiтi про фiнансовi результати на основi прямолiнiйного
методу протягом термiну експлуатацiї основних засобiв. Визначення справедливої вартостi
основних засобiв здiйснюється професiйним оцiнювачем. Регулярнiсть проведення переоцiнки
залежить вiд змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть активу
суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, потрiбне проведення переоцiнки. В кiнцi
кожного фiнансового року пiдприємство здiйснює обов'язковий тест на знецiнення основних
засобiв. Знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення в цiлому у звiтностi не
вiдбивається.
До об'єктiв основних засобiв, якi не визнаються як активи, належать матерiальнi об'єкти, що
виконують соцiально-культурнi функцiї (по яких не очiкується отримання майбутнiх економiчних
вигод). За даними об'єктам пiдприємством нараховується резерв на знецiнення в розмiрi 100%
первiсної вартостi.
Облiк вартостi основних засобiв ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 16 "Основнi засоби".
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з
МСБО № 16 "Основнi засоби".
На 01.11.2014 р. пiдприємством зроблена iнвентаризацiя основних засобiв вiдповiдно до вимог
Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 11.08.1994 р. № 69. При iнвентаризацiї основних засобiв розбiжностi не виявленi.
Протягом 2014 р. амортизацiя основних засобiв нараховувалася прямолiнiйним методом. Знос
основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 42,53 %.
В кiнцi 2014 року основнi засоби ПуАТ "Красно армiйський динасовий завод" було переглянуто на
предмет знецiнення.
Усi основнi засоби ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод" знаходяться у робочому станi,
використовуються для отримання прибутку за основною дiяльнiстю.
Змiна характеру використання активiв не передбачується. Таким чином ознаки знецiнення
основних засобiв в 2014 роцi вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 р. по балансовому рахунку "Основнi засоби" балансова (залишкова) вартiсть
становить 30121 тис. грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 22288 тис. грн., первинна
вартiсть основних засобiв складає 52409 тис. грн.:
Назва групи: Перв. вартiсть Зал.варт. Знос %
Виробничого призначення:
Будинки та споруди 29791 23796 5995 20,12
Невиробничого призначення:
Будинки та споруди 646 172 474 73,38
Виробничого призначення:
Машини та обладнання 19117 5187 13930 72,87
Невиробничого призначення:
Машини та обладнання 3 - 3 100,0
Виробничого призначення:
Транспортнi засоби 2165 715 1450 66,98
Невиробничого призначення:
Транспортнi засоби - - - Виробничого призначення:
Iншi, в т.ч 672 243 429 63,84
iнструменти, прилати та инвентар,
багаторiчнi насадження,
бiблiотечнi фонди, МНМА
Не виробничого призначення:
Iншi 15 8 7 46,67
Разом 52409 30121 22288 42,53
Середня ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31.12.2014 р. становить 42,53 %.
Станом на 31.12.2014р.:
На рахунку "Iнвестицiйна
нерухомiсть": 19 19 0 0,0
Разом 19 19 0 0,0
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається в облiку за справедливою вартiстю. Оцiнка об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi на 1 сiчня 2010 року, визначена незалежним експертом МЧП
"Укрвостокпатэко" (сертифiкат суб'єкта оцiнної вартостi дiяльностi № 7870/08 вiд 17.10.2008 р.).
Ступiнь використання основних засобiв станом на 31.12.2014р.:
Виробничого призначення
будiвлi та споруди - 25,7 %
машини та обладнання - 77,3%
транспортнi засоби - 70,1 %
iншi - 61,0 %
Невиробничого призначення
будiвля та споруди - 32,5 %
-iншi - 65,0 %
Умови використання основних засобiв:
Основнi засоби виробничого призначення:
-будiвлi та споруди - проводилися поточнi ремонти, все пiдтримується у робочому станi, були
надходження (у т.ч. ремонти), вибуття не було.
-машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти,
проводяться технiчнi огляди, було придбання нового обладнання та вiдбулися ремонти та списання
старого обладнання.
-транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремон,
придбання нового обладнання не було, виконувалися лише ремонти, та не значне вибуття.
-iншi- працюють в умовах неповного рабочого часу, тижня; проводиться профiлактика,
пiдтримуються у робочому станi, були надходження(у тому числi ремонти) та вибуття.

Основнi засоби невиробничого призначення:
-будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, все
пiдтримується у робочому станi (це квартири, гуртожиток).
-iншi - працюють в умовах повного рабочого часу, проводиться профiлактика, пiдтримуються у
робочому станi.
Строк корисного використання основного засобу встановлюється при введеннi в експлуатацiю
об'єкта основних засобiв наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi з Податковим кодексом
України.
Строки корисного використання нематерiальних активiв встановленi до 10 рокiв.
У 2014р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi засоби та проведенi ремонти на суму 1177
тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 557 тис. грн.(виконанi ремонти: Будiвля битових
корпусiв: корпусу головної контори, корпусiв дробiльного, тунельного, помольного, сушильного,
тощо корпусiв, ремонтної майстернi, тощо) ;
- машини та обладнання - 348 тис. грн. (виконанi ремонти: ГРУ-7 тунельної сушилки №1, грохоту
рiзних модифiкацiй, дробiвок рiзних модифiкацiй, тощо);
- транспортнi засоби - 212 тис. грн.(ремонти дизельних автопогрузчикiв, тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 59 тис. грн. (придбано: Освiтлювачi, прожектори,
насоси, рiзаки, шлифовальнi прилади, тощо, виконанi ремонти: насоси, прожектори, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 1 тис. грн.;
Вибуття основних засобiв в 2014 р.
Вибуття основних засобiв в 2014 р. вiдбувалось по первiснiй вартостi на суму 7 тис. грн. зi зносом
5 тис.грн.:
- транспортнi засоби - 1 тис. грн. ;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн.;
- МНМА - 3 тис. Грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 32 тис. грн.(дрiбнi
прилади, багаторiчнi насадження, тощо).
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду первiсною вартiстю на суму 58 тис.грн.(
автомобiль ЗАЗ, автомагнiтола, автомобiль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження
права власностi станом на 31.12.2014 р. - 29155 тис. грн. .( обмежено використання основних
засобiв, згiдно договору поруки за кредитом для ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛЬНI IНДУСТРIАЛЬНI
РIШЕННЯ" укладеному протягом 2011 року. Вiдповiдно мiж банком (ПАТ"ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК") та ПуАТ "КДЗ" укладено договiр iпотеки, згiдно якого
Банку у заставу переданий цiлiсний майновий комплекс Публiчного АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме: нежитловi об'єкти та
обладнання).
Iншого обмеження на використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

85494.000

77667.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

24783.000

24783.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

24783.000

24783.000

Опис

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

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Вiдбулося коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду (станом на
01.01.2014 року) за рахунок операцiй, що вiдносяться до минулих перiодiв - на суму 5 тис.
грн.( на 31.12.2013р. нерозподiленiй прибуток товариства складав 52889 тис. грн. й вiдповiдно
розрахункова вартiсть чистих актиiв складала 77672 тис. грн.), тобто зменьшено розмiр
нерозподiленого прибутку та збiльшено розмiр кредиторської заборгованостi, в зв’язку iз чим
сума нерозподiленого прибутку стала складати 52884 тис. грн. (замiсть 52889 тис.грн.), й
вiдповiдно сума вартостi чистих активiв стала складати 77667 тис.грн. (замiсть 77672 тис.грн.).
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(85494.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(24783.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

3117.00000

X

X

Короткостроковi
позики(займи)

18.12.2014

626.0

20.0

18.12.2015

Короткостроковi
позики(займи)

24.11.2014

971.0

20.0

24.11.2015

Короткостроковi
позики(займи)

27.11.2014

267.0

20.0

27.11.2015

Короткостроковi
позики(займи) овердрафне
кредитування по ранiш
укледеному договору

08.11.2012

1253.0

29.7

01.01.2015

X

33171.00000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

33171.00000

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

617.00000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

29268.00000

X

X

Усього зобов'язань

X

66173.00000

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть формується вiрно, вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 32"Фiнансовi iнструменти: подання" та Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка".
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю.
Резерви визнаються в тих випадках, коли пiдприємство має поточне юридичне або
фактичне зобов'язання як результат минулих подiй i iснує ймовiрнiсть того, що для
погашення такого зобов'язання буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, якi включають економiчнi
вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Резерв на оплату вiдпусток формується виходячи з планового фонду оплати працi та
розрахункового коефiцiєнта. Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення (пенсiйнi та
довгостроковi соцiальнi зобов'язання) формується на основi актуарної оцiнки зобов'язань та
витрат.
На кiнець звiтного року кредити банку, у т.ч. короткостроковi позики (займи) складають
3117 тис.грн.
18.12.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-35/14 вiд 18.12.2014р. було передано у
власнiсть ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння
активами «Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 626305 грн.
Позичальник зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики
.Розмiр процентiв складає 20,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики.
В 2014 роцi на пiдставi Договору позики № ДIР-32/14 вiд 24.11.2014р. було передано у
власнiсть ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння
активами «Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1138517,50 грн.
Позичальник зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики
.Розмiр процентiв складає 20,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики. 23.12.2014 року позику було частково
повернуто у сумi 167500 грн . Залишок неповернутої суми 971017,50 грн.
27.11.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-33/14 вiд 27.11.2014р. було передано у
власнiсть ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння
активами «Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 266977,50 грн.
Позичальник зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики
.Розмiр процентiв складає 20,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики.
В 2014 роцi здiйснювалось овердрафтне кредитування вiд ПАТ «Перший український
мiжнародний банк» на пiдставi договора овердрафтного кредитування
№ 12.11.- 436 вiд 8 листопада 2012 року. Залишок по овердрафтному кредитуванню на
1.01.2015р. – 1253 тис.грн.
Проценти за користування Овердрафтом нараховуються Банком щоденно на фактичну
суму Заборгованостi за основною сумою овердрафту i за весь час користування
овердрафтом на таких умовах:
Вiд 1 до 7 днiв включно 28% рiчних
Вiд 8 до 14 днiв включно 28,5% рiчних
Вiд 15 до 20 днiв включно 29 % рiчних
Вiд 21 до 30 днiв включно 29,5 % рiчних
Понад 30 днiв 33,5% рiчних
В середньому 29,7%.
Овердрафт використовується виключно за цiльовим призначенням:
- на поповнення оборотного капiталу в межах статутних цiлей дiяльностi Позичальника, на
здiйснення яких Позичальник має право вiдповiдно до чинного законодавства України i
кредитування яких не заборонено чинним законодавством України.
Мiж Банком i Позичальником укладено договiр застави товарiв в оборотi № 12.11-436 ЗТО
вiд 21.11.2012 року, оцiночною вартiстю не менш 5000000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень, в
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника.
Зобов'язання за цiнними паперами - довгостроковi векселi, якi оцiненi за амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка - складають 33171 тис. грн. Для
облiку фiнансових зобов’язань по довгостроковим векселям в 2014 роцi було використано
ставку ефективного проценту у розмiрi облiкової ставки НБУ 14 % рiчних.
Податковi зобов'язання складають 617 тис.грн.(поточнi зобов'язання за розрахунками з

бюджетом - 606 тис. грн., а саме: податок з доходiв фiзичних осiб - 312 тис. грн., iншi
податки - 294 тис. грн.(податок на прибуток - 247 тис. грн., податок на землю – 25 тис. грн.,
iншi податки – 22 тис. грн.) (передбачається погашення за плином мiсяця) та вiдстроченi
податковi зобов'язання, якi розрахованi вiдповiдно до вимог М(С)БО № 12 "Податки на
прибуток" - 11 тис. грн.
Iншi зобов'язання у сумi 29268 тис.грн., складаються з:
-поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 25055 тис. грн. (Основнi
кредиторi: ТОВ «ВОЯН ТОРГ» - 2916,1 тис. грн., ТОВ «Iнтайм Глобал» - 1889,5 тис. грн.,
ТОВ «КОНВАЛИЯ-ТЕХНОЛОДЖИ» - 3763,7 тис .грн., ПАТ "Красногорiвський
вогнетривкий завод" - 1230,2 тис. грн., ТОВ «ПАСКО» - 1724,6 тис. грн., ТОВ «Проденс» 1608,0 тис. грн., ТОВ «Рустикон» - 2037,7 тис. грн., ТОВ «Эксперт Сталь Индустрия» 4377,2 тис. грн., ТОВ «АС» - 1832,5 тис. грн., iнш.
Передбачається погашення за плином року;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 967 тис., передбачається
погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 1469 тис. грн., передбачається
погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 28 тис. грн., передбачається погашення за
плином року;
iншi поточнi зобов'язання - 267 тис. грн. (виплати по виконавчим документам - 37375,64
грн., виплати по рiшенню суду - 168618,66 грн., алiменти - 42335,09 грн., регрес - 9174,57
грн., виплати по нарахованим процентам - 9772,76 грн.).
Передбачається погашення за плином року.
Довгостроковi забеспечення у сумi 1482 тис.грн.(витрати на додаткове пенсiйне
забезпечення, нараховане згiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 19
"Виплати працiвникам").
Усього зобов'язання складають 66173 тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вогнетриви

27824 тн

139848.2

97.6

26723.1 тн

128139.1

92.5

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

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (паливо, сировина, запчастини,
комплектуючi, електроенергiя, iнш.)

78.0

2

Витрати на оплату працi

10.5

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.03.2014

03.03.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

15.04.2014

15.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Стандарт - аудит"
23980886
03150, м. Київ, вулиця
ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12,
офiс 195
1259 26.01.2001
д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА ТОВ «СТАНДАРТ - АУДИТ»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1259 вiд 26.01. 2001р. № 98
03150 м. Київ, вул. Предславинська, 12. оф.195. Код ЄДРПОУ 23980886
р/р 26009001003433 в ПАТ «Банк «СОФIЙСЬКIЙ» м. Київ, МФО 380861
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Красноармiйський динасовий завод»
станом на 31.12.2014 р. за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
Адресат:
Акцiонери ПАТ «Красноармiйський
динасовий завод»,
керiвництво емiтента та НКЦПФР
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Красноармiйський динасовий завод»
Код ЄДРПОУ 00191738
Мiсцезнаходження: 85300, м. Красноармiйськ, вул. Шмiдта, 3.
Дата державної реєстрацiї ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» зареєстровано 03.03.1999 р. розпорядженням
Виконавчого комiтету Красноармiйської мiської Ради Донецької областi.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 12711050013000151
Свiдоцтво А01 № 269762
Звiт щодо фiнансовою звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Красноармiйський динасовий завод»,
що додається, яка включає Баланс пiдприємства (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р., Звiт про рух грошових коштiв за 2014 р., Звiт про власний капiтал за
2014 р., стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. №304/1.
Метою перевiрки було одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок помилки або шахрайства, складена в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi, а саме з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, та
вiдповiдає принципам облiкової полiтики пiдприємства.
Для обґрунтування аудиторської думки були виконанi процедури, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i
прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть
та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази.
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського
висновку.
Нами також було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до вимог МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 « Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть: за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до застосованої ними концептуальної основи фiнансової звiтностi, а саме Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнськiй персонал визначає необхiдним для забезпечення
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У результатi проведення перевiрки встановлено, що iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не
спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 01.11.2014 р. та запасiв станом на 01.10.2014 р.,
оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для
отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть
iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги
пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Ми не мали змоги пiдтвердити дебiторську
та кредиторську заборгованостi в повнiй мiрi оскiльки є в наявностi незначна заборгованiсть, яка не пiдтверджена
актами звiрок з контрагентами. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти, не є
суттєвими i в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» подає достовiрно в усiх
суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» на 31.12.2014 року,
фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що визначенi концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» пiдготовлена на основi принципу безперервностi
дiяльностi пiдприємства.
Звiт щодо iнших законодавчих i нормативних актiв
- Вартiсть чистих активiв за балансом ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» станом на 31.12.2014 року становить
85494 тис. грн. та перевищує величину статутного капiталу в 3,45 рази. Спiввiдношення вартостi чистих активiв та
величини статутного капiталу пiдприємства вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю.
Виконання Товариством значних правочинiв протягом звiтного перiоду вiдповiдало вимогам ст. 70 Закону України

«Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства.
Iнформацiя, що розкрита у фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у
тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Стандарт - аудит"
Код ЄДРПОУ: 23980886
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф 195.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги: Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї
свiдоцтва продовжений до 04.11.2015 р.
Реєстрацiйнi данi: ТОВ “Стандарт - аудит"
Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калiнiнської районної Ради народних депутатiв м. Донецька 12.12.1995 р.
Змiни зареєстрованi розпорядженням Виконавчого комiтету Донецької мiської ради 24.12.2008 р.
Свiдоцтво АО1 № 431307
Останнi реєстрацiйнi змiни 10.10.14 р. у зв’язку зi змiною юридичної адреси.
Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю
якостi: Рiшення АПУ № 227/4 вiд 27.01.2011 р.
Керiвник: Полосiна Людмила Миколаївна
Диплом АССА з мiжнародної фiнансової звiтностi ( березень 2007 р.)
Iнформацiя про аудитора: Сертифiкат аудитора - Серiя А № 002673 вiд 5.10.1995 р., продовжений рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.09.1999 р, вiд 30.07.2004 р. та вiд 24.09.2009 р. вiд 24.07.2014р. Термiн дiї
сертифiката продовжений до 05.10.2019 р.
Контактний телефон: (044) 469-07-17
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 1112 вiд 16.02.2015 р.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 16.02.2015 р. до 25.03.2015 р.
Аудитор
Сертифiкат аудитора
Серiя А № 002673 вiд 05.10.1995 р._____________________________________ /Полосiна Л.М./
Директор ТОВ «Стандарт-аудит»
Диплом АССА з мiжнародної фiнансової звiтностi
(березень 2007 р.)
Сертифiкат аудитора
Серiя А № 002673 вiд 05.10.1995 р. __________________________________ /Полосiна Л.М./
м. Київ
25.03.2015 р.
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): протягом 3-х минулих рокiв - не скликалися

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

32

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети
не створенi.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): досвiд роботи не менше 5-х рокiв на керiвних посадах,
бездоганна репутацiя, високий рiвень комунiкацiйних якостей, достатньо часу для
виконання функцiй, покладених на нього

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Протягом звiтного року усiх
членiв наглядової ради було
переобрано на повторний строк

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

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні

Наглядова Виконавчий Не належить

збори
акціонерів

рада

орган

до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про ревiзiйну комiсiю
- втратило силу, у зв'язку iз

внесенням змiн до Статуту
Товариства, вимогами якого не
передбачено орган - ревiзiйна
комiсiя. Положення про
посадових осiб - вiдсутне.
Положення про акцiї Товариства вiдсутне. Положення про розподiл
прибутку - вiдсутне.

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Останнiй раз ревiзiйна комiсiя
здiйснювала перевiрку дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. У 2013р.ревiзiйну комiсiю як орган
Товариства - скасовано. Iншi не
здiйснювали.

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя, як орган
Товариства, - скасовано у 2013р.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 10.03.2011 ; яким органом управління прийнятий:
загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Розмiщено на дошцi повiдомлень для загального доступу.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
дотримання, вiдхилень вiд дотримання не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ
ЗАВОД"

Підприємство
Територія

Донецька область

за ЄДРПОУ

00191738

за КОАТУУ 1413200000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної
діяльності

ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ
ВИРОБIВ

Середня кількість
працівників

455

за КОПФГ
за КВЕД

230
23.20

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

85300 Донецька область мiсто
Красноармiйськ вулиця Шмiдта, будинок 3,
т.(06239)2-04-10,9-63-83

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

15

8

14

первісна вартість

1001

153

153

144

накопичена амортизація

1002

138

145

130

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

34098

30121

36211

первісна вартість

1011

51239

52409

40494

знос

1012

17141

22288

4283

Інвестиційна нерухомість:

1015

19

19

19

первісна вартість

1016

19

19

19

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

34132

30148

36244

Запаси

1100

39484

53384

36832

Виробничі запаси

1101

11944

10382

9345

Незавершене виробництво

1102

5432

10849

3804

Готова продукція

1103

19081

31572

23375

Товари

1104

3027

581

308

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

49356

52926

6873

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1184

736

699

з бюджетом

1135

294

106

4697

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

281

13286

585

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

234

1

1768

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

234

1

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

5

1080

2

Усього за розділом II

1195

90838

121519

51456

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

124970

151667

87700

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24783

24783

24783

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

52884

60711

18769

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

77667

85494

43552

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

147

11

6286

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

34552

33171

31494

Довгострокові забезпечення

1520

1762

1482

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

36461

34664

37780

Короткострокові кредити банків

1600

1950

3117

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

6360

25055

4223

за розрахунками з бюджетом

1620

331

606

332

за у тому числі з податку на прибуток

1621

69

247

0

за розрахунками зі страхування

1625

343

967

221

за розрахунками з оплати праці

1630

1094

1469

887

за одержаними авансами

1635

322

28

334

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

442

267

371

Усього за розділом IІІ

1695

10842

31509

6368

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

124970

151667

8770

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Публiчне акцiонерне товариство "Красноармiйський
динасовий завод" вперше застосовувало МСФЗ за
пiдсумками 2012 року, датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня
2011 року. Останнi звiти, складенi згiдно з ПБО, було
подано за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року.
Пiдприємство веде бухгалтерськi записи i складає
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
Фiнансова i статистична звiтнiсть пiдприємством
складається своєчасно та вiдповiдно Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку № 1 "Подання
фiнансових звiтiв".
Логiчний зв'язок звiтних форм не порушений i складається
у взаємнiй кореспонденцiї роздiлiв i статей.
Публiчним акцiонерним товариством "Красноармiйський

динасовий завод" пiдготовленi примiтки до фiнансової
звiтностi. Суми, зазначенi в даних примiтках, достовiрнi
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ
вимагає вiд менеджменту обґрунтованих облiкових
оцiнок, припущень, що впливають на представленi суми
активiв i зобов'язань, доходiв та витрат. Оцiнки та
пов'язанi з ними припущення ґрунтуються на отриманому
досвiдi та iнших факторах, якi можуть виникнути
внаслiдок очiкуваних обставин. Оцiнки та припущення
переважно здiйснювалися щодо резервiв на знецiнення,
вiдстрочених податкiв. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд отриманих оцiнок. Виправлення
бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому
оцiнка переглянута.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях,
округлених до найближчої тисячi. Фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку по
iсторичнiй вартостi за винятком основних засобiв i
iнвестицiйної нерухомостi, що враховуються по
справедливiй вартостi.
Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв, методiв i
процедур, що використовуються Товариством для
складання i представлення фiнансової звiтностi, на
пiдприємствi протягом року не змiнювалась.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Опис
бiзнесу - "Облiкова полiтика", та у роздiлу "Фiнансова
звiтнiсть, яка складена до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi" - примiтки.
Основнi засоби враховуються за вартiстю їх придбання
або створення за вирахуванням суми накопиченої
амортизацiї. Модернiзацiя, реконструкцiя i замiна
основних засобiв капiталiзуються, а замiненi активи
списуються. Витрати, понесенi на поточний ремонт i
обслуговування основних засобiв, включаються до складу
витрат. Основнi засоби, придбанi до 1 сiчня 2010 року,
враховуються по ринковiй вартостi, визначеної
незалежним експертом МЧП "Укрвостокпатэко"
(сертифiкат суб'єкта оцiнної вартостi дiяльностi № 7870/08
вiд 17.10.2008 р.). Нарахування амортизацiї
вiдображається у звiтi про фiнансовi результати на основi
прямолiнiйного методу протягом термiну експлуатацiї
основних засобiв. Визначення справедливої вартостi
основних засобiв здiйснюється професiйним оцiнювачем.
Регулярнiсть проведення переоцiнки залежить вiд змiн у
справедливiй вартостi основних засобiв. Якщо
справедлива вартiсть активу суттєво вiдрiзняється вiд його
балансової вартостi, потрiбне проведення переоцiнки. В
кiнцi кожного фiнансового року пiдприємство здiйснює
обов'язковий тест на знецiнення основних засобiв.
Знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак
знецiнення в цiлому у звiтностi не вiдбивається. До
об'єктiв основних засобiв, якi не визнаються як активи,
належать матерiальнi об'єкти, що виконують соцiально-

культурнi функцiї (по яких не очiкується отримання
майбутнiх економiчних вигод). За даними об'єктам
пiдприємством нараховується резерв на знецiнення в
розмiрi 100% первiсної вартостi.
Нематерiальнi активи в момент придбання визнаються за
собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi
активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Термiн корисної служби нематерiальних
активiв визначається з урахуванням майбутнiх
економiчних вигод, якi очiкується отримати вiд
використання нематерiального активу, i не перевищує 10
рокiв. Для нарахування амортизацiї нематерiальних
активiв використовується прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї. У випадку, якщо не планується
продавати нематерiальнi активи до кiнця термiну корисної
служби, їх лiквiдацiйна вартiсть приймається рiвною
нулю.
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, якi призначенi для
використання в процесi виробництва, постачання товарiв,
надання послуг, для здачi в оренду, в адмiнiстративних,
збутових цiлях i для виконання соцiально-культурних
функцiй протягом бiльш нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв.
Облiк вартостi основних засобiв ведеться вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 16
"Основнi засоби".
Данi аналiтичного i синтетичного облiку основних засобiв
достовiрнi. Вiднесення майна до основних засобiв або
iнших необоротних матерiальних активiв в залежностi вiд
термiну їх використання проводилося правильно.
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту
основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з МСБО № 16
"Основнi засоби".
В кiнцi 2014 року основнi засоби Товариства було
переглянуто на предмет знецiнення.
Усi основнi засоби Товариства знаходяться у робочому
станi, використовуються для отримання прибутку за
основною дiяльнiстю.
Змiна характеру використання активiв не передбачується.
Таким чином ознаки знецiнення основних засобiв в 2014
роцi вiдсутнi.
Iнформацiю по класифiкацiї основних засобiв за їх
первинною вартiстю див. у роздiлу iнформацiя про
господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента
"Iнформацiя про основнi засоби емiтента".
На кiнець звiтного року по балансовому рахунку "Основнi
засоби" балансова (залишкова) вартiсть становить 30121
тис. грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 22288
тис. грн., первинна вартiсть основних засобiв складає
52409 тис. грн.
У 2014р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi
засоби та проведенi ремонти на суму 1177 тис. грн., у т.ч.:

- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 557 тис.
грн.(виконанi ремонти: Будiвля битових корпусiв: корпусу
головної контори, корпусiв дробiльного, тунельного,
помольного, сушильного, тощо корпусiв, ремонтної
майстернi, тощо) ;
- машини та обладнання - 348 тис. грн. (виконанi ремонти:
ГРУ-7 тунельної сушилки №1, грохоту рiзних
модифiкацiй, дробiвок рiзних модифiкацiй, тощо);
- транспортнi засоби - 212 тис. грн.(ремонти дизельних
автопогрузчикiв, тощо);
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 59 тис. грн.
(придбано: Освiтлювачi, прожектори, насоси, рiзаки,
шлифовальнi прилади, тощо, виконанi ремонти: насоси,
прожектори, тощо);
- бiблiотечнi фонди - 1 тис. грн.;
Вибуття основних засобiв в 2014 р.
Вибуття основних засобiв в 2014 р. вiдбувалось по
первiснiй вартостi на суму 7 тис. грн. зi зносом 5 тис.грн.:
- транспортнi засоби - 1 тис. грн. ;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн.;
- МНМА - 3 тис. Грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих
основних засобiв - 32 тис. грн.(дрiбнi прилади, багаторiчнi
насадження, тощо).
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду
первiсною вартiстю на суму 58 тис.грн.( автомобiль ЗАЗ,
автомагнiтола, автомобiль грузовий МАЗ 5337 автокран).
Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi
чинним законодавством обмеження права власностi за
звiтний рiк - 29155 тис. грн. .( обмежено використання
основних засобiв, згiдно договору поруки за кредитом для
ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД "ГЛОБАЛЬНI IНДУСТРIАЛЬНI РIШЕННЯ"
укладеному протягом 2011 року. Вiдповiдно мiж банком
(ПАТ"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК") та ПуАТ "КДЗ" укладено договiр iпотеки, згiдно
якого Банку у заставу переданий цiлiсний майновий
комплекс Публiчного АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", а саме:
нежитловi об'єкти та обладнання).
До складу необоротних активiв пiдприємства вiднесена
також iнвестицiйна нерухомiсть, яка вiдображена у
фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю згiдно з
вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
На кiнець звiтного року справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi достовiрна та становить 19 тис.
грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець
звiтного року - 8 тис. грн. Первiсна вартiсть
нематерiальних активiв на кiнець звiтного року - 153 тис.
грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на

кiнець звiтного року - 145 тис. грн. Амортизацiя
нематерiальних активiв рахується виходячи з термiну
їхнього використання.
Облiк надходження, зносу нематерiальних активiв
ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 38 "Нематерiальнi активи ".
У звiтному перiодi надходження нематерiальних активiв
не вiдбувалось.
Протягом 2014 р. лiквiдацiї нематерiальних активiв не
було.
Запаси пiдприємства - активи, якi знаходяться в процесi
виробництва з метою подальшого продажу продуктiв
виробництва, а також мiстяться для споживання при
виробництвi продукцiї i управлiннi пiдприємством.
Облiк запасiв протягом 2014 р. здiйснювався вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2
"Запаси".
Надходження i вибуття запасiв вiдображене в облiку
пiдприємства вiрно.
На рахунках запасiв на кiнець звiтного року рахується
53384 тис. грн. (на кiнець 2013р. - 39484 тис. грн.), у тому
числi:
- виробничi запаси - 10382 тис. грн., а саме: сировина i
матерiали - 8751 тис. грн., паливо - 195 тис. грн., тара i
тарнi матерiали - 550 тис. грн., запаснi частини - 770 тис.
грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 116 тис.
грн.;
- незавершене виробництво - 10849 тис. грн.;
- готова продукцiя - 31572 тис. грн.;
- товари - 581 тис. грн.
Запаси вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї за
вирахуванням резерву на знецiнювання в сумi 2894 тис.
грн.
В 2014 роцi було проведено уцiнку готової продукцiї на
суму 72 тис. грн, знецiнення товарiв на 12 тис. грн.
Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2
"Запаси" по фактичних витратах на їх придбання.
Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.10.2014 р.
За результатами iнвентаризацiї виявлено надлишки у сумi
12 тис. грн.
Балансова вартiсть товарiв оформлених в заставу на кiнець
року - 5000 тис. грн.
Суми податку на додану вартiсть по придбаних
виробничих запасах i товарах вiдображенi в облiку вiрно,
згiдно з Податковим кодексом України.
При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2014 р.
застосовувався метод середньозваженої собiвартостi
згiдно МСБО № 2.
Оцiнка запасiв на дату балансу здiйснена вiрно, вiдповiдно
до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтицi.
Дебiторська заборгованiсть формується вiрно, вiдповiдно
до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 32

"Фiнансовi iнструменти: подання" та "Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку № 39 "Фiнансовi
iнструменти:визнання та оцiнка" . Заборгованiсть з
минулим термiном позовної давностi не iснує.
Дебiторська заборгованiсть за звiтний рiк достовiрна та
складає:
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –
52926 тис. грн. (Дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю – 52927 тис. грн., Резерв сумнiвної та
безнадiйної заборгованостi (1) тис. грн.. ). За строками
непогашення до 12 мiс.
Основнi дебiтори: ПАТ "Красногорiвський вогнетривкий
завод" 23444,1 тис.грн., ТОВ "ГIР -Iнтернешнл"- 23840,6
тис. грн., ПАТ «Великоанадольский вогнетривкий
комбiнат» – 2609,2 тис. грн., ТОВ "Донмет" – 279,5 тис.
грн., iнш.
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
106 тис. грн. (розрахунки по ПДВ);
- Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 736
тис. грн.;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 13286 тис.грн.
(Iнша дебiторська заборгованiсть – 13894 тис. грн., Резерв
сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (608 тис. грн..):
Зобов’язання по виданих позиках (Короткостроковi
позики) тис. грн.: ТОВ «ТЛС Единство» - 1470 тис. грн.,
ТОВ «Конкорд ПФГ – 9762 тис. грн., ТОВ «
Коксохимремонт» - 1030 тис.грн., ТОВ « Конкорд
Промпроект » - 427 тис. грн., ТОВ «МАК НВП» - 500 тис.
грн. - всього зобов’язання по виданих позиках - 13189 тис.
грн. та також на суму 97 тис. грн.: розрахунки по
претензiям, заборгованiсть по платi за гуртожиток, iншi.
До складу iнших оборотних активiв у сумi 1080 тис. грн.
вiдображено податковi зобов'язання з ПДВ 2 тис.грн., й
податковий кредит – 1078 тис. грн.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на кiнець
звiтного року вiдсутня.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на кiнець
звiтного року – 419 тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи за звiтний рiк - вiдсутнi.
Бухгалтерський облiк касових операцiй, залишкiв каси i
нормативiв витрат на поточнi потреби вiдповiдає чинному
законодавству.
Операцiї по облiку грошових коштiв i їх еквiвалентiв
ведуться вiрно. Наявнiсть грошових коштiв на поточних
рахунках банкiв на кiнець звiтного року - 1 тис. грн. (на
поточному рахунку у банку ).
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi
вiдображенi у валютi звiтностi шляхом перерахування
суми в iноземнiй валютi з застосуванням валютного курсу
на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв,
зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображенi з
використанням валютного курсу на дату балансу.

Немонетарнi статтi, що вiдображенi по iсторичнiй
собiвартостi i зарахування яких на баланс зв'язано з
операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображенi за валютним
курсом на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi вiд
перерахування коштiв в iноземнiй валютi й iнших
монетарних статей вiдображенi в складi iнших
операцiйних доходiв (витрат).
Розмiр статутного капiталу на кiнець звiтного року
складає 24783 тис. грн.
Склад i струк. статут. кап-лу.
Вид акцiй Номiн.варт. Кiл-ть, У % грн. шт. до заг.розмiру
СК
Простi iменнi 0,71 34906141 100 %
Змiн розмiру статутного капiталу протягом звiтного року
не було.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Iнформацiя
про випуски акцiй емiтента", й у роздiлi "Iнформацiя про
осiб, що володiють 10 i бiльш вiдсотками статутного
капiталу".
Нерозподiленiй прибуток пiдприємства на кiнець звiтного
року 31.12.2014 р. складає 60711 тис. грн.
На початок 2014року нерозподiленiй прибуток товариства
складав 52889 тис. грн.
Протягом року вiдбулося коригування нерозподiленого
прибутку станом на 01.01.2014 року, коригування
проведено за рахунок операцiй, що вiдносяться до
минулих перiодiв на суму 5 тис. грн., тобто зменшено
розмiр нерозподiленого прибутку та збiльшено розмiр
кредиторської заборгованостi, в зв’язку iз чим сума
кредиторської заборгованостi стала складати 6360 тис.
грн. (замiсть 6355 тис. грн.), а сума нерозподiленого
прибутку стала складати 52884 тис. грн. (збiльшено розмiр
кредиторської заборгованостi на 5 тис. грн., яка станом на
01.01.2014 стала складати 6360 тис. грн.) - скоригований
залишок нерозподiленого прибутку на початок 2014 року
склав 52884 тис. грн.
За результатами дiяльностi у 2014 роцi чистий прибуток
складає 7827 тис. грн., що вiдображається у
бухгалтерських документах та у "Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд)" за 2014 рiк по
рядку 2350.
Таким чином, нерозподiленiй прибуток товариства на
кiнець 2014 року становить 60711тис. грн. i
вiдображається у рядку 1420 "Балансу".
Кредиторська заборгованiсть формується вiрно,
вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 32"Фiнансовi iнструменти: подання" та
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 39
"Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка".
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображається за
собiвартiстю.
Резерви визнаються в тих випадках, коли пiдприємство

має поточне юридичне або фактичне зобов'язання як
результат минулих подiй i iснує ймовiрнiсть того, що для
погашення такого зобов'язання буде потрiбно вiдтiк
ресурсiв, якi включають економiчнi вигоди, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем
точностi. Резерв на оплату вiдпусток формується виходячи
з планового фонду оплати працi та розрахункового
коефiцiєнта. Резерв на додаткове пенсiйне забезпечення
(пенсiйнi та довгостроковi соцiальнi зобов'язання)
формується на основi актуарної оцiнки зобов'язань та
витрат.
На кiнець звiтного року кредити банку, у т.ч.
короткостроковi позики (займи) складають 3117 тис.грн.
18.12.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-35/14 вiд
18.12.2014р. було передано у власнiсть ПАТ
«Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя
з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» суму
грошових коштiв у розмiрi 626305 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд
загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики.
В 2014 роцi на пiдставi Договору позики № ДIР-32/14 вiд
24.11.2014р. було передано у власнiсть ПАТ
«Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя
з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» суму
грошових коштiв у розмiрi 1138517,50 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд
загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики.
23.12.2014 року позику було частково повернуто у сумi
167500 грн . Залишок неповернутої суми 971017,50 грн.
27.11.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-33/14 вiд
27.11.2014р. було передано у власнiсть ПАТ
«Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя
з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» суму
грошових коштiв у розмiрi 266977,50 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд
загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк
один рiк з моменту надання загальної суми позики.
В 2014 роцi здiйснювалось овердрафтне кредитування вiд
ПАТ «Перший український мiжнародний банк» на пiдставi
договора овердрафтного кредитування
№ 12.11.- 436 вiд 8 листопада 2012 року. Залишок по
овердрафтному кредитуванню на 1.01.2015р. – 1253
тис.грн.
Проценти за користування Овердрафтом нараховуються
Банком щоденно на фактичну суму Заборгованостi за
основною сумою овердрафту i за весь час користування
овердрафтом на таких умовах:

Вiд 1 до 7 днiв включно 28% рiчних
Вiд 8 до 14 днiв включно 28,5% рiчних
Вiд 15 до 20 днiв включно 29 % рiчних
Вiд 21 до 30 днiв включно 29,5 % рiчних
Понад 30 днiв 33,5% рiчних
В середньому 29,7%.
Овердрафт використовується виключно за цiльовим
призначенням:
- на поповнення оборотного капiталу в межах статутних
цiлей дiяльностi Позичальника, на здiйснення яких
Позичальник має право вiдповiдно до чинного
законодавства України i кредитування яких не заборонено
чинним законодавством України.
Мiж Банком i Позичальником укладено договiр застави
товарiв в оборотi № 12.11-436 ЗТО вiд 21.11.2012 року,
оцiночною вартiстю не менш 5000000,00 (п’ять мiльйонiв)
гривень, в забезпечення виконання зобов’язань
Позичальника.
Iншi довгостроковi зобов'язання - зобов'язання за цiнними
паперами - довгостроковi векселi, якi оцiненi за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод
ефективного вiдсотка - складають 33171 тис. грн. Для
облiку фiнансових зобов’язань по довгостроковим
векселям в 2014 роцi було використано ставку
ефективного проценту у розмiрi облiкової ставки НБУ 14
% рiчних.
Податковi зобов'язання складають 617 тис.грн.(поточнi
зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 606 тис. грн., а
саме: податок з доходiв фiзичних осiб - 312 тис. грн., iншi
податки - 294 тис. грн.(податок на прибуток - 247 тис. грн.,
податок на землю – 25 тис. грн., iншi податки – 22 тис.
грн.) (передбачається погашення за плином мiсяця) та
вiдстроченi податковi зобов'язання, якi розрахованi
вiдповiдно до вимог М(С)БО № 12 "Податки на прибуток"
- 11 тис. грн.
Iншi зобов'язання у сумi 29268 тис.грн., складаються з:
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 25055 тис. грн. (Основнi кредиторi: ТОВ «ВОЯН
ТОРГ» - 2916,1 тис. грн., ТОВ «Iнтайм Глобал» - 1889,5
тис. грн., ТОВ «КОНВАЛИЯ-ТЕХНОЛОДЖИ» - 3763,7
тис .грн., ПАТ "Красногорiвський вогнетривкий завод" 1230,2 тис. грн., ТОВ «ПАСКО» - 1724,6 тис. грн., ТОВ
«Проденс» - 1608,0 тис. грн., ТОВ «Рустикон» - 2037,7
тис. грн., ТОВ «Эксперт Сталь Индустрия» - 4377,2 тис.
грн., ТОВ «АС» - 1832,5 тис. грн., iнш.
Передбачається погашення за плином року;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 967 тис., передбачається погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 1469 тис. грн., передбачається погашення за плином
мiсяця;
поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 28 тис. грн.,
передбачається погашення за плином року;

iншi поточнi зобов'язання - 267 тис. грн. (виплати по
виконавчим документам - 37375,64 грн., виплати по
рiшенню суду - 168618,66 грн., алiменти - 42335,09 грн.,
регрес - 9174,57 грн., виплати по нарахованим процентам 9772,76 грн.).
Передбачається погашення за плином року.
Довгостроковi забеспечення у сумi 1482 тис.грн.(витрати
на додаткове пенсiйне забезпечення, нараховане згiдно
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 19
"Виплати працiвникам").
Усього зобов'язання складають 66173 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне
забезпечення формуються на основi актуарної оцiнки
зобов'язань та витрат.
Актуарну оцiнку забезпечень на додаткове пенсiйне
забезпечення було проведено самостiйно.
Заборгованiсть iз минулим термiном позовної давностi не
iснує. У звiтному роцi списано кредиторської
заборгованостi у сумi 212 тис. грн.
Порядок нарахування i порядок виплати заробiтної плати
вiдповiдають чинному законодавству.
Розрахунки з пiдзвiтними особами ведуться вiдповiдно до
чинного законодавства.
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть здiйснювалася без
порушення чинного законодавства.
Керівник

Дерлеменко Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

138600

120073

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 123537 )

( 107582 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

15063

12491

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4602

2955

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5847 )

( 5378 )

Витрати на збут

2150

( 7313 )

( 6430 )

Інші операційні витрати

2180

( 5598 )

( 4279 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

907

0

збиток

2195

(0)

( 641 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

30458

11516

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 23123 )

( 7152 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(2)

( 829 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

8240

2894

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-413

-437

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

7827

2457

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

7827

2457

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

118283

75806

Витрати на оплату праці

2505

15942

14363

Відрахування на соціальні заходи

2510

5375

5773

Амортизація

2515

5159

4874

Інші операційні витрати

2520

6814

9836

Разом

2550

151573

110652

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

34906141

34906141

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

34906141

34906141

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.22422300

0.07038880

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.22422300

0.07038880

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв визнаються на
дату вiдвантаження, якщо договорами поставки не
передбачено iнших умов. Доходи вiд реалiзацiї робiт i
послуг визнаються на дату документального оформлення
факту виконання робiт, надання послуг, якщо ступiнь
завершеностi операцiї може бути надiйно оцiнена. Доходи
вiд iншої реалiзацiї визнаються, коли є ймовiрнiсть
надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.
Пiсля визнання виручки ризик не надходження
економiчних вигод розглядається як витрати, пов'язанi з
сумнiвними боргами. Iнший операцiйний дохiд визнають у
перiодi виникнення виходячи з принципу нарахування.
Податковi витрати (податковий дохiд) включають в себе
поточнi податковi витрати (поточний податок на
прибуток) i вiдстроченi податковi витрати (вiдстрочений
податок на прибуток). Вiдстрочений податок на прибуток
розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i пасивiв i їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений
податковий актив визнається тiльки у випадку, якщо
передбачається отримання оподатковуваного прибутку, за
рахунок якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Протягом 2014 р. пiдприємство вело облiк доходiв
вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 18 "Дохiд".
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за 2014 р. становить 138600 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2014 р. обчислена
вiрно i становить - 123537 тис. грн., валовий прибуток 15063 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати i витрати на збут за 2014 р.
обчисленi вiрно i складають: адмiнiстративнi витрати 5847 тис. грн., витрати на збут - 7313 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2014 р. складають 4602 тис.
грн., а саме: дохiд вiд оренди активiв - 36 тис. грн., дохiд
вiд курсової рiзницi - 2688 тис. грн., iншi операцiйнi
доходи – 1878 тис. грн. – оприбуткування активiв (запасiв)
(1170 тис. грн.), оприбуткування активiв по результатам

iнвентаризацiї (12 тис. грн.), доходи вiд списання
кредиторської заборгованостi (212 тис. грн.), iншi
операцiйнi доходи (167 тис.грн.), доходи вiд реалiзацiї
iноземної валюти (317 тис. грн.).
Iншi фiнансовi доходи - 30458 тис. грн. (доходи вiд
дисконтування довгострокової заборгованостi).
Iншi доходи – вiдсутнi.
Iншi операцiйнi витрати - 5598 тис. грн., а саме: витрати з
операцiйної курсової рiзницi - 1320 тис. грн., штрафи,
пенi, неустойки - 374 тис. грн., витрати з утримання
об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного
призначення - 352 тис. грн., iншi операцiйнi витрати –
3552 тис.грн. (вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 181 тис. грн., витрати вiд реалiзацiї iноземної валюти – 324
тис. грн., уцiнка готової продукцiї -72 тис. грн., знецiнення
товарiв – 12 тис. грн., забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсiйне забезпечення – 1482 тис. грн., пiльговi
пенсiї, iншi операцiйнi витрати – 1481 тис. грн.).
Фiнансовi витрати – 23123 тис.грн. – проценти за кредит
(136 тис. грн.) та iншi фiнансовi витрати (22987 тис. грн) списання фiнансових витрат в зв’язку с достроковим
погашенням довгострокових зобов’язань(витрати з
дисконту по довгострокової заборгованостi ).
Iншi витрати за 2014 р. складають 2 тис. грн. (витрати вiд
списання необоротних активiв).
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2014 р.
- прибуток у сумi 907 тис. грн.
За 2014 р. фiнансовий результат до оподаткування прибуток 8240 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток у бухгалтерському облiку,
розрахований вiдповiдно М(С)БО №12 "Податки на
прибуток", з урахуванням тимчасових рiзниць складає 413
тис. грн.
Чистий фiнансовий результат за 2014 р. - прибуток - 7827
тис. грн.
Керівник

Дерлеменко Валерiй Миколайович
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

161257

132762

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

1941

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

164

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

43

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1549

11002

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 92594 )

( 98846 )

Праці

3105

( 12021 )

( 11803 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 7263 )

( 7392 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3198 )

( 2370 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 695 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1785 )

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 34748 )

( 21027 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13345

2326

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

86

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

8161

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 1412 )

( 2823 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 21350 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-14601

-2737

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

15949

14671

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

14782

13855

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 126 )

( 146 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1041

570

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-215

259

Залишок коштів на початок року

3405

234

3

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-18

-28

Залишок коштів на кінець року

3415

1

234

Примітки

Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод
складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових
коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень
грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на
нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд
операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової)
дiяльностi.Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi
прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована
на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю,
яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати
на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi
персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi
заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж:
необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до
довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй,
iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi
еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Фiнансова
дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що
мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу
власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань
за борговими цiнними паперами, отримання та погашення
позик.Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi за звiтний перiод становить -13345 тис. грн.
(прибуток).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 14601 тис.грн.(збиток).
Протягом 2014 року надходження вiд реалiзацiї
необортних активiв не було, вiдбулося витрачання на
придбання необоротних активiв на суму 1412 тис.грн.
Протягом 2014 року вiдбулося надходження вiд
отриманих: надходження вiд погашення позик на суму
8161 тис.грн., й витрачання на погашення позик – 14782
тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2014р. - 1 тис. грн.
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi
кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi
кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на
поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в
банках облiковуються за амортизованою вартiстю за
вирахуванням резерву на знецiнення.

Керівник

Дерлеменко Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Форма не заповнюється, у зв'язку iз заповненням форми за
прямим методом

Керівник

Дерлеменко Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.
Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

52889

0

0

77672

0

0

0

0

0

0

0

-5

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

24783

0

0

0

52884

0

0

77667

4100

0

0

0

0

7827

0

0

7827

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

24783

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

7827

0

0

7827

Залишок на
кінець року

4300

24783

0

0

0

60711

0

0

85494

Примітки

Розмiр статутного капiталу на кiнець 2014 р. складає 24783 тис. грн. Статутний
капiтал в 2014 р. не змiнювався, додатковий випуск акцiй не здiйснювався. В
звiтному перiодi випуск цiнних паперiв та пiдписка на них не проводились. Викуп
акцiй власної емiсiї Пiдприємством в звiтному перiодi не здiйснювався.
Вiдбулося виправлення помилок - 5 тис.грн.
Дивiденди за випущеними акцiями, за пiдсумками звiтного року не нараховувалися та
не сплачувалися, оскiльки вiдповiдне рiшення вищим органом товариства
(загальними зборами акцiонерiв) не приймалося.
Iнформацiя щодо осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй,
наведено у роздiлi "Iнформацiя щодо осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками
голосуючих акцiй".

Керівник

Дерлеменко Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер

Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi
ПуАТ "Красноармiйський динасовий завод"
за 2014 рiк
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД,
(надалi або: "Товариство", або "Пiдприємство"), ЄДРПОУ 00191738, 85300, Донецька область,
мiсто Красноармiйськ, вулиця Шмiдта, будинок 3.
Основнi види дiяльностi:
23.20 - ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБIВ
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
52.21 - ДОПОМIЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
Розширений опис дiяльностi Товариства наведено у роздiлi "Опис бiзнесу".
Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом звiтного перiоду - наведено у роздiлi "Опис
бiзнесу: Iнформацiя про середньооблiкову чисельностi працiвникiв".
Публiчне акцiонерне товариство "Красноармiйський динасовий завод" вперше застосовувало
МСФЗ за пiдсумками 2012 року, датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2011 року. Останнi звiти,
складенi згiдно з ПБО, було подано за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року.
Товариство веде бухгалтерськi записи i складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Фiнансова i статистична звiтнiсть пiдприємством складається своєчасно та вiдповiдно
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 1 "Подання фiнансових звiтiв".
Логiчний зв'язок звiтних форм не порушений i складається у взаємнiй кореспонденцiї роздiлiв i
статей.
Публiчним акцiонерним товариством "Красноармiйський динасовий завод" пiдготовленi примiтки
до фiнансової звiтностi. Суми, зазначенi в даних примiтках, достовiрнi
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд менеджменту об'рунтованих
облiкових оцiнок, припущень, що впливають на представленi суми активiв i зобов'язань, доходiв
та витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення 'рунтуються на отриманому досвiдi та iнших
факторах, якi можуть виникнути внаслiдок очiкуваних обставин. Оцiнки та припущення
переважно здiйснювалися щодо резервiв на знецiнення, вiдстрочених податкiв. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд отриманих оцiнок. Виправлення бухгалтерських оцiнок
визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка переглянута.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, округлених до найближчої тисячi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку по iсторичнiй вартостi за
винятком основних засобiв i iнвестицiйної нерухомостi, що враховуються по справедливiй
вартостi.
Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
Товариством для складання i представлення фiнансової звiтностi, на пiдприємствi протягом року
не змiнювалась.
Змiн розмiру статутного капiталу протягом звiтного року не було. Дивiденди за випущеними
акцiями, за пiдсумками звiтного року не нараховувалися та не сплачувалися, оскiльки вiдповiдне
рiшення загальними зборами не приймалося.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлах рiчної iнформацiї Товариства за 2014 рiк
1.Основнi засоби

Первiсна вартiсть та накопичений знос основних засобiв становлять:
Будинки, споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Залишок на 31 грудня 2013 року 29880 18772 1954 512 121 51239
Надходження
557 348 212 59 1
1177
Вибуття 1 3 3 7
Залишок на 31 грудня 2014 року 30437 19120 2165 568 119 52409
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31 грудня 2013 року 4971 10774 1068 232 96 17141
Нарахована амортизацiя за рiк 1498 3159 383 96 16 5152
Вибуття - 1 2 2 5
Залишок на 31 грудня 2014 року 6469 13933 1450 326 110 22288
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31 грудня 2013 року 24909 7998 886 280 25 34098
Залишок на 31 грудня 2014 року 23968 5187 715 242 9 30121
В кiнцi 2014 року основнi засоби ПуАТ «Красно армiйський динасовий завод» було переглянуто
на предмет знецiнення:
Усi основнi засоби ПуАТ «Красноармiйський динасовий завод» знаходяться у робочому станi,
використовуються для отримання прибутку за основною дiяльнiстю.
Змiна характеру використання активiв не передбачується. Таким чином ознаки знецiнення
основних засобiв в 2014 роцi вiдсутнi.
2. Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв становлять:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Залишок на 31 грудня 2013 року 153
Надходження Вибуття Залишок на 31 грудня 2014 року 153
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31 грудня 2013 року 138
Амортизацiйнi вiдрахування за 2014 рiк 7
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2014 року 145
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31 грудня 2013 року 15
Залишок на 31 грудня 2014 року 8
Нематерiальнi активи пiдприємства мають кiнцевий термiн використання згiдно правочинним

документам.
3. Капiтальнi iнвестицiї
2014 2013
Залишок на початок року - Витрати на будiвництво, капiталiзованi протягом року 1113 1333
Витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв 64 1010
Витрати на придбання iнших капiтальних iнвестицiй - 2
Разом: 1177 2345
Переведене до складу основних засобiв 1177 2345
Залишок на кiнець року - 4. Запаси
2014 2013
Сировина i матерiали 8751 8769
Паливо 195 88
Тара 550 510
Запаснi частини 770 2707
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 116 59
Незавершене виробництво 10849 5243
Готова продукцiя 31572 19081
Товари 581 3027
Разом 53384 39484
Запаси станом на 31 грудня 2014 року в сумi 53384 тис. грн. (2013 рiк: 39484 тис. грн.) вiдображенi
за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву на знецiнювання в сумi 2894 тис. грн. (2013
рiк: 1334 тис. грн.). В 2014 роцi було проведено уцiнку готової продукцiї на суму 72 тис. грн,
знецiнення товарiв на 12 тис. грн.
5. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
2014 2013
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 52927 49633
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (1) (277)
6. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами та iнша дебiторська заборгованiсть
2014 2013
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 736` 1184`
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi - Iнша дебiторська заборгованiсть 13894 920
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (608) (639)
7. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
2014 2013
ПДВ 106 294
Iншi податки
Разом 106 294
8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
2014 2013
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на банкiвських рахунках - 42
Грошовi кошти у гривнях у касi та на банкiвських рахунках 1 192
Разом 1 234
9. Iншi оборотнi активи
2014 2013
Податковi зобов’язання 2 5
Податковий кредит 1078
Разом 1080 5
10. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
2014 2013

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам - Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 1482 1762
Разом 1482 1762
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення формуються на основi
актуарної оцiнки зобов’язань та витрат.
Актуарну оцiнку забезпечень на додаткове пенсiйне забезпечення було проведено самостiйно.
11. Зобов’язання по виданих позиках
Короткостроковi позики 2014 2013
ТОВ «ТЛС Единство» 1470 ТОВ «Конкорд ПФГ 9762 ТОВ « Коксохимремонт» 1030 ТОВ « Конкорд Промпроект » 427 ТОВ «МАК НВП» 500 Всього зобов’язання по виданих позиках 13189 08.08.2014 року на пiдставi Договору позики № 5/08 вiд 05.08.2014р. ПАТ «Красноармiйський
динасовий завод» передав у власнiсть вiд ТОВ « ТЛС Єдинство» суму грошових коштiв у розмiрi
1470160 грн. Позику потрiбно повернути до 04.08.2014 року. Згiдно з договором позика є
безпроцентною.
31.07.2014 року на пiдставi Договору позики № 30/07 вiд 31.07.2014р. ПАТ «Красноармiйський
динасовий завод» передав у власнiсть ТОВ « Конкорд ПФГ» суму грошових коштiв у розмiрi
1500000 грн. Позику потрiбно повернути до 29.07.2015року. Згiдно з договором позика є
безпроцентною. 03.09.2014року позику було частково повернуто у сумi 738000 грн . Залишок
неповернутої суми 762000 грн.
На пiдставi Договору позики 16/07-3 вiд 16.07.2014р. ПАТ «Красноармiйський динасовий завод»
передав у власнiсть ТОВ « Конкорд ПФГ» в 2014 роцi 9000000 грн. Згiдно з договором позика є
безпроцентною. Позику потрiбно повернути до 29.07.2015року.
На пiдставi Договору позики 4/08-3 вiд 16.07.2014р. ПАТ «Красноармiйський динасовий завод»
передав у власнiсть 7.08.2014 року - 1029840 грн ТОВ «Коксохимремонт». Згiдно з договором
позика є безпроцентною. Позику потрiбно повернути до 03.08.2015року.
На пiдставi Договору позики 19/08-3 вiд 19.08.2014р. ПАТ «Красноармiйський динасовий завод»
передав у власнiсть ТОВ « Конкорд Промпроект » в 2014 роцi 6000000 грн. Згiдно з договором
позика є безпроцентною. Позику потрiбно повернути до 19.08.2015року. 03.09.2014року позику
було частково повернуто у сумi 5573000 грн . Залишок неповернутої суми 427000 грн
На пiдставi Договору позики 06/08-3 вiд 06.08.2014р. ПАТ «Красноармiйський динасовий завод»
передав у власнiсть 7.08.2014 року - 500000 грн ТОВ «МАК НВП». Згiдно з договором позика є
безпроцентною. Позику потрiбно повернути до 05.08.2015року.
12. Зобов’язання по отриманих позиках
Короткостроковi позики 2014 2013
ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
1864 1950
ПАТ «Перший український мiжнародний банк»
1253
Всього зобов’язання по отриманих позиках 3117 1950
18.12.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-35/14 вiд 18.12.2014р. було передано у власнiсть
ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 626305 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної
суми позики.
В 2014 роцi на пiдставi Договору позики № ДIР-32/14 вiд 24.11.2014р. було передано у власнiсть
ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1138517,50 грн. Позичальник зобов’язується

сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної
суми позики. 23.012.2014 року позику було частково повернуто у сумi 167500 грн . Залишок
неповернутої суми 971017,50 грн.
27.11.2014р. на пiдставi Договору позики № ДIР-33/14 вiд 27.11.2014р. було передано у власнiсть
ПАТ «Красноармiйський динасовий завод» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 266977,50 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики .Розмiр процентiв складає 20,0 %
вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної
суми позики.
В 2014 роцi здiйснювалось овердрафтне кредитування вiд ПАТ «Перший український
мiжнародний банк» на пiдставi договора овердрафтного кредитування
№ 12.11.- 436 вiд 8 листопада 2012 року. Залишок по овердрафтному кредитуванню на 1.01.2015р.
– 1253 тис.грн.
Проценти за користування Овердрафтом нараховуються Банком щоденно на фактичну суму
Заборгованостi за основною сумою овердрафту i за весь час користування овердрафтом на таких
умовах:
Вiд 1 до 7 днiв включно 28% рiчних
Вiд 8 до 14 днiв включно 28,5% рiчних
Вiд 15 до 20 днiв включно 29 % рiчних
Вiд 21 до 30 днiв включно 29,5 % рiчних
Понад 30 днiв 33,5% рiчних
Овердрафт використовується виключно за цiльовим призначенням:
- на поповнення оборотного капiталу в межах статутних цiлей дiяльностi Позичальника, на
здiйснення яких Позичальник має право вiдповiдно до чинного законодавства України i
кредитування яких не заборонено чинним законодавством України.
Мiж Банком i Позичальником укладено договiр застави товарiв в оборотi № 12.11-436 ЗТО вiд
21.11.2012 року, оцiночною вартiстю не менш 5000000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень, в
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника.
13. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
2014 2013
Довгостроковi
векселя
33171 34552
Для облiку фiнансових зобов’язань по довгостроковим векселям в 2014 роцi
було використано ставку ефективного проценту у розмiрi облiкової ставки НБУ 14 % рiчних.
14. Кредиторська заборгованiсть
2014 2013
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 25055 6360
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 28 322
Зобов'язання зi страхування 967 343
Зобов'язання з оплати працi 1469 1094
Податок з доходiв фiзичних осiб до сплати 312 234
Iншi податки 294 97
Iнша кредиторська заборгованiсть 267 442
Разом 28392 8892
Кредиторська заборгованiсть вiдображається по собiвартостi.
15. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
2014 2013
На початок року:

Вiдстроченi податковi активи 578 730
Вiдстроченi податковi зобов’язання 725 590
Рух за рiк:
Вiдстроченi податковi активи 225 (152)
Вiдстроченi податковi зобов’язання 89 135
На кiнець року:
Вiдстроченi податковi активи 803 578
Вiдстроченi податковi зобов’язання 814 725
16. Податок на прибуток
2014 2013
Поточний податок 549 150
Вiдстрочений податок -136 287
Всього витрати на сплату податку на прибуток 413 437
17. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2014 2013
Доход вiд реалiзацiї продукцiї на територiї України 112402 87813
Доход вiд реалiзацiї продукцiї за межами України 19344 23860
Доход вiд реалiзацiї послуг телефонного зв’язку 245 202
Доход вiд реалiзацiї послуг проживання в гуртожитку 113 215
Доход вiд реалiзацiї iнших послуг 279 12
Доход вiд реалiзацiї товарiв 6217 7971
Разом 138600 120073
18. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2014 2013
Собiвартiсть продукцiї 117302 100340
Собiвартiсть товарiв та послуг 6235 7242
Разом 123537 107582
19. Iншi операцiйнi доходи
2014 2013
Операцiйна оренда 36 20
Операцiйна курсова рiзниця 2688 233
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 72
Оприбуткування активiв 1170 2097
Оприбуткування активiв по результатам iнвентаризацiї 12 6
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 212 29
Iншi операцiйнi доходи 167 10
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 317 488
Разом 4602 2955
20. Iншi операцiйнi витрати
2014 2013
Операцiйна курсова рiзниця 1320 335
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 19
Штрафи, пенi 374 127
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально
культурного призначення 352 307
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 181
Витрати вiд реалiзацiї iноземної валюти 324
Уцiнка готової продукцiї 72 72
Знецiнення товарiв 12 40
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забеспечення 1482 1762
Пiльговi пенсiї - 313
Iншi операцiйнi витрати 1481 1304
Разом 5598 4279

21. Iншi доходи
2014 2013
Оприбуткування основних засобiв пiд час iнвентаризацiї - 22. Iншi витрати
2014 2013
Списання необоротних активiв 2 829
23. Iншi фiнансовi доходи
2014 2013
Доход вiд дисконтування довгострокових зобов’язань 30458 11516
24. Iншi фiнансовi витрати
2014 2013 2012
Списання фiнансових витрат в зв’язку с достроковим
погашенням довгострокових зобов’язань 22987 7007 7613
Проценти за кредит 136
145
74
Разом 23123 7152 7687
25. Пов’язанi особи
Для цiлей фiнансової звiтностi Пiдприємства пов’язаними сторонами вважаються особи, якi
належать до ключового управлiнського персоналу (члени Ради Директорiв), а отже можуть
контролювати або чинити суттєвий вплив на операцiйнi, фiнансовi рiшення Пiдприємства як
визначається Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 24 „Розкриття iнформацiї про
пов’язанi сторони”.
В 2014 роцi операцiї iз пов’язаними особами не мали мiсце в дiяльностi пiдприємства.
26. Умовнi зобов’язання
Загальнi претензiї
Станом на 31 грудня 2014 року не iснує жодних юридичних позовiв або претензiй до
пiдприємства, якi б могли суттєво впливати на його фiнансовий стан.
27. Дивiденди.
Дивiденди до виплати не ураховуються до моменту їх затвердження черговими зборами
акцiонерiв. Пiдприємство нараховує дивiденди, якщо вони були оголошенi до звiтної дати
включно. В 2014 роцi не було нарахування дивiдендiв.
28. Фiнансовi iнструменти та ризики
Пiдприємство стикається з кредитним, валютним ризиками, ризиком змiни процентних ставок та
ризиком лiквiдностi, що виникають внаслiдок утримання пiдприємством певних фiнансових
iнструментiв. Пiдприємством застосовуються такi заходи управлiння ризиками:
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструментами, за якими виникає потенцiйний кредитний ризик, представленi
дебiторською заборгованiстю за основною дiяльнiстю. Пiдприємство застосовує заходи, що
забезпечують впевненiсть в тому, що продукцiя надається покупцям iз належним рiвнем
платоспроможностi. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву на
знецiнення являє собою максимальну суму, яка може зазнати кредитного ризику.
.
Грошовi кошти Пiдприємства розмiщенi в банкiвських установах iз мiнiмальним ризиком
банкрутства.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик погiршення платоспроможностi пiдприємства внаслiдок
невiдповiдностi розмiру активiв певної лiквiдностi та зобов’язань iз певним строком погашення.
Така невiдповiднiсть може збiльшувати прибутковiсть, але одночасно загрожувати суттєвими
втратами. Пiдприємство застосовує заходи, спрямованi на пiдтримку необхiдного рiвня грошових
коштiв та iнших лiквiдних активiв, а також пiдтримки адекватного кредитного портфелю.
Справедлива вартiсть
Фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають в себе грошовi кошти, дебiторську та

кредиторську заборгованiсть.
На думку керiвництва персоналу, балансова вартiсть фiнансових iнструментiв пiдприємства
приблизно дорiвнює їх справедливої вартостi.
29. Найсуттєвiшi облiковi оцiнки та припущення
Облiковi оцiнки та припущення робляться ключовим управлiнським персоналом пiдприємства та
переглядаються, ґрунтуючись на iсторичному досвiдi, а також iнших чинниках, включаючи
очiкування майбутнiх подiй.
Облiковi оцiнки та припущення можуть суттєво вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв, зокрема:
Знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, наданi позики, запаси та основнi засоби
регулярно переглядаються на предмет знецiнення. Пiдприємство визначає суму вiдшкодування на
пiдставi очiкуваних грошових потокiв вiд використання (або реалiзацiї) активу, дисконтованих за
ефективною ставкою. Такi очiкуванi потоки можуть суттєво вiдрiзнятися вiд фактичних грошових
потокiв, отриманих вiд використання (або реалiзацiї) активу.
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