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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КДЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191738
4. Місцезнаходження
Донецька , д/н, 85300, мiсто Покровськ, 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
raylyan@gir.ua

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

23.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 78

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2018
(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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
ПРАТ «КДЗ» є Товариством, що змiнило найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» вiдповiдно до вимог законодавства та змiнило тип
акцiонерного товариства з публiчного на приватне в зв’язку з прийняттям вiдповiдного рiшення
загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14.12.2016р., Державна реєстрацiя змiн до
Установчих документiв проведена 22.12.2016р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» є правонаступником ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД».
У 2017 роцi Товариством, в зв’язку зi змiною типу товариства та найменування - отримано нове
свiдоцтво про реєстрацiю випуску (реквiзити): Реєстрацiйний номер: 601/1/10, Дата реєстрацiї:

28 липня 2010р., Дата видачi: 03 квiтня 2017р., Орган, що видав: Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку.
Перелiк iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї:
Якщо у «змiстi» проставлено «X» - iнформацiя (опис) розкрито в вiдповiдному роздiлу;
Якщо у полях не проставлено «X», або проставлено «-», або не проставлено дуть-якої вiдмiтки вiдповiдно iнформацiя не надається, та вказуються причини вiдсутностi не надання iнформацiї,
до складу регулярної рiчної iнформацiї.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми (опис полiв де не
проставлено «X», або проставлено «-»):
Опис складу iнформацiї:
У роздiлу "Основнi вiдомостi про емiтента" - Серiя та номер свiдоцтва про державну
реєстрацiю вказано - Виписка сер. й № б/н - данi вказанi у зв'язку iз втратою юридичної сили
свiдоцтва про державну реєстрацiю (А01 № 269762,21.03.1994р, Виконавчий комiтет
Красноармiйської мiської ради Донецької областi), а у Випiски з єдиного державного реєстру
юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв - iнформацiя щодо серiї та номеру Виписки вiдсутня.
Можливо навести наступну iнформацiю - Виписка з єдиного державного реєстру юридичних
осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських фомувань видана:
Покровська мiська рада Донецької областi Державний реєстратор: дата державної реєстрацiї :
21.03.1994,15.12.2004, 1 271 120 0000 000151.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Товариство не пiдпадає пiд ознаки, що здiйснює банкiвську дiяльнiсть, Товариство не є
фiнансовою установою, Товариство не здiйснює страхову дiяльнiсть, не здiйснює дiяльсть
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 вводилися.
«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 (рiшення про утворення не приймалося)).
«Iнформацiя про рейтингове агентство» - За звiтний перiод Товариство не користувалося
послугами рейтингових агенств.
«Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв)» цей пункт не заповнюють емiтенти - Згiдно рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. зi
змiнами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної рiчної iнформацiї
емiтентiв цiнних паперiв з приватним розмiщенням та таким, яким не здiйснювалося публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
«Iнформацiя про посадових осiб емiтента»:
Власникiв пакетiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй (для фiзичних й юридичних
осiб) - власники пакетiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй (фiзичнi особи) –
вiдсутнi.
Iнформацiя про власникiв пакетiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй (для фiзичних
й юридичних осiб) – не вказується – Товариство є приватним акцiонерним Товариством та
таким, яким не здiйснювалося публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
«Iнформацiя про дивiденди» - Згiдно рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами та
доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв
цiнних паперiв з приватним розмiщенням та таким, яким не здiйснювалося публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв (але можливо навести наступне - Дивiденди за звiтний та
попереднiй роки не нараховувалися та не виплачувалися).
«Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент» - Згiдно рiшення
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами та доповненнями цей пункт не включений до
складу регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв з приватним розмiщенням та
таким, яким не здiйснювалося публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).

«Вiдомостi про цiннi папери емiтента»:
«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 (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду» - Товариством не здiйснювався викуп власних акцiй та не здiйснювався
продаж ранiше викуплених товариством власних акцiй.
«Опис бiзнесу» - Згiдно рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами та доповненнями,
цей пункт не включений до складу регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв з
приватним розмiщенням та таким, яким не здiйснювалося публiчне (вiдкрите) розмiщення
цiнних паперiв.
«Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»:
«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» рiшення не приймалося.
«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть» - рiшення не приймалося.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Згiдно рiшення НКЦПФР №
2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної
рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв з приватним розмiщенням та таким, яким не
здiйснювалося публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв (але можливо навести наступне Борговi цiннi папери не випускалися).
«Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй» - Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй
- За звiтний перiод Товариство не реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
Вiдповiдно: «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття»:
«Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям» - За звiтний перiод
Товариство не реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
«Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду» - За звiтний
перiод Товариство не реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
«Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття» - За звiтний перiод Товариство не
реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
«Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв
та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду» - За звiтний перiод Товариство не реєструвало
випуск iпотечних облiгацiй.
«Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року» - За звiтний перiод
Товариство не реєструвало випуск iпотечних облiгацiй.
«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» - За звiтний перiод Товариство не реєструвало
випуск iпотечних облiгацiй.
«Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв» - За звiтний перiод Товариство не
реєструвало випуск iпотечних сертифiкатiв.
«Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв» - За звiтний перiод Товариство не реєструвало
випуск iпотечних сертифiкатiв – вiдповiдно не має iпотечних активiв.
«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.
«Текст аудиторського висновку (звiту)» - емiтенти з закритим розмiщенням цiнних паперiв, та
таким, яким не здiйснювалося публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв - цю форму не
заповнюють.
Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв, тому iнформацiї про включення
аудитора/аудиторську фiрму, який/яка включенi до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв – не має.
«Рiчна фiнансова звiтнiсть» - згiдно П(С)БО – вiдсутня - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
«Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» - форма не заповнюється
- Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення облiгацiй пiдприємств iз забезпеченням.
«Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)» - Товариством не реєструвався випуск цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва).
Можливi подiї пiсля дати складання балансу - ...загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi
вiдбудуться 23.04.2018р., заплановано розглянути, у тому числi…:
1.Лiквiдацiя одноособового виконавчого органу Товариства та створення колегiального
виконавчого органу Товариства.
2.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї...

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КДЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка сер. й № б/н
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)
485
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
26001962482146
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
26001962482146
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 Дон.
обл., вiдп. до ЛУ

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 термiну дiї Дозвiлу - почне дiяти
нова (строк дiї з 17.01.2018 по 16.01.2023р., дата
прийняття рiшення про продовження строку дiї
Лiцензiї № 465, реєстрацiйний номер Лiцензiї
000870, дата видачi 04.10.2017р.).

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 - буде
автоматично анульоновано - на дату складення
звiту анальовано.

Лiцензiя
АЕ
26.09.2013
273101

Державна
служба
України з
контролю за
наркотиками

По закiнченнi строку дiї - поки ще не визначилися,
але найскорiше - буде подовжити строк дiї, або
отримувати нова

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Член наглядової ради (Голова) - представник акцiонера

26.09.2018

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джоджуа Реваз Анзорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, Донецькiй нацiональний технiчний унiверситет, економiка пiдприємства, спецiалiст з
економiкi пiдприємства
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ «КРВЗ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3 р.
9) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної 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 простогоголосування 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.
Рiшення наглядової ради приймаються простою бiльшiсьтю голосiв членiв наглядової ради, якi
беруть учать у голосуваннi... та мають право 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.
Члени наглядової ради допомогають головi наглядової ради.
Протягом звытного року змiн на посадi не було.
(Змiни на цiєї посадi вiдбувалися протягом 2016р. (обрання -12.04.2016, та припинення
повноважень й обрання на новий термiн - 14.12.2016р).
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Джоджуа Реваз Анзорович, паспорт ВТ 014571
Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 05.07.2013, обрана
(призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд
14.12.2016), та обраний головою згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 14.12.2016), в
зв’язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником якого
обраний та особистої згоди на обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи ПАТ
"ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул.
Iнститутська, 19-Б, яке володiє часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою
в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на
строк 3р.
Iншi посади протягом ост. 5р.: директор з економiки та фiнансiв, Генеральний директор ПАТ
«КРВЗ», заступник генерального директора з стратегiї та розвитку ТОВ "ГIР IНТЕРНЕШНЛ"
(посада, яку займає).
Стаж керiвної роботи 13 р.
Загальний стаж роботи - 14 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй голови наглядової ради ПрАТ
"КДЗ" винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: заступник генерального директора з стратегiї та розвитку ТОВ
"ГIР IНТЕРНЕШНЛ" (49040, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ КОСМIЧНА,
будинок 49-Б, код за ЄДРПОУ35832123).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдеюк Iлля Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища Приазовський державний технiчний унiверситет , технологiя – машинобудiвництво ,
магiстр- технологiї машинобудiвництва
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ПрАТ «КДЗ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 1р. до 21.06.2018 за рiш. нагл. ради вiд 16.06.2017
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
Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих
працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до 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, 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 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 урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених
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, надання рiчного звiту
Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Зборами.
При виконаннi своїх повноважень, передбачених 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 для 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 вiднесено
Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в межах та в
порядку, встановлених законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами
Товариства, зобов'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 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.
Генеральний директор зобов’язаний:
– дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
– керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства;
– виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
– особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової
ради, у чергових та позачергових Загальних зборах;
– дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та
здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про
наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть;
– дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням
своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
– контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Генерального директора в
межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого заступника Генерального директора або
керiвника структурного пiдроздiлу;
– завчасно готуватися до засiдань, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання
матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо;
– спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до
розподiлу обов’язкiв мiж заступниками Генерального директора;
– своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть:
– за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за
заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України;
– за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття незаконного рiшення;
– за порушення покладених на нього обов’язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi
пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни на цiєї посадi:
16.06.2017р. вiдбулися наступнi змiни:
Генеральний директор Авдеюк Iлля Миколайович (паспорт ВК 946371 Iллiчiвським РВ у
м.Марiуполi ГУ ДМС України в Дон.обл. 10.10.2012) обраний (призначено) з 21.06.2017р. на строк
по 21.06.2018р. згiдно рiшення наглядової ради вiд 16.06.2017р. (Протокол вiд 16.06.2017р.) та
власного бажання особи. Особисто в СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iншi посади протягом останнiх 5р.: заступник начальника цеху з пiдготовки виробництва,
головний iнженер комбiнату, головний iнженер заводу, генеральний директор (посада, яку
займає).
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента).
Стаж керiвної роботи - 10 р.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
Авдеюк Iлля Миколайович обраний (призначений) замiсть - Генеральний директор Дерлеменко
Валерiй Миколайович (iнформацiя по - Дерлеменко В.М. - паспорт ВВ 345187 Красноармiйським
МВУМВС України в Дон.обл. 06.03.1998) звiльнено (припинено повноваження) достроково з
20.06.2017р. згiдно рiшення наглядової ради вiд 16.06.2017р. (Протокол вiд 16.06.2017р.) та
власним бажанням особи. Особа перебувала на посадi з 14.12.2016р. та звiльнено (припинено
поноваження) з 20.06.2017 на пiдставi рiшення наглядової ради вiд 16.06.2017р. В СК розмiром
пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади протягом останнiх 5р.: генеральний директор.Iнформацiя щодо розмiру
виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента,
який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого)
акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв,
крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним товариством, та яке не здiйснювало
публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мялковська Нiла Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, механiчне устаткування заводiв чорної металургiї,
iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Донмет», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.06.2015 з 03.06.15р. 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:
- Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається на кiнець перiоду методом розподiлу активiв й
зобов'язань на поточнi та довгостроковi;
- Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) складається за перiод методом розподiлу
витрат за ункцiональною 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 вiдповiдно до обов'язкових вимог до
розкриття iнформацiї , викладеними у всiх МСБО ( МСФЗ ) , що дiють на момент складання
звiтностi .
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.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою в статутному капiталi та
акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було:
02.06.2015р. - Головний бухгалтер Мялковська Нiла Євгенiвна призначено 02.06.2015р. згiдно
поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Виконання повноважень з 03.06.2015р.
Призначено на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє.
Iншi посади протягом ост. 5р.: гол. бухгалтер, заст. гол. бухгалтера, гол. бухгалтер, головний
бухгалтер ПАТ "КДЗ", яке змiнило найменування на ПРАТ "КДЗ" (посада, яку займає).
Стаж керiвної роботи – 15р.
Загальний стаж роботи -30 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента).
Посадова особа також обiймає посаду: ТОВ «ВАЛДI ЛТД» (85300, Україна, м.Покровськк,
вул.Примакова ,буд.5 кв.39, ЄДРПОУ 35470346), бухгалтер за сумiсництвом.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спiвак Євген Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехничний iнститут, економист
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора ТОВ "Гортехносервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3 роки (до 14.12.2019р.)
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.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Протягом 2016р. вiдбувалися змiни на цiєї посадi: припинення повноважень (достроково) та
обрання -12.04.2016, та припинення повноважень й обрання на новий термiн - 14.12.2016р.
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським
РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, обрана (призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно
рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд 14.12.2016) в зв’язку з затвердженням нової
редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником якого обраний та особистої згоди на
обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ
IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул. Iнститутська, 19-Б, яке володiє
часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк 3р. Iншi посади
протягом ост. 5р.: заступник генерального директора, член наглядової ради (посада, яку займає).
Стаж керiвної роботи - 22 р.
Загальний стаж роботи 43 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй члена наглядової ради ПрАТ
"КДЗ" винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: (основне мiсце роботи) члена наглядової ради ПАТ «Донецький
завод гiрничо-рятувальної апаратури» (м. Донецьк - 48, вул. Левицького, 31).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каракай Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Донецький державний унiверситет економiкi i торгiвлi iм.М.И. Туган Барановского,фiнансово-економiчний, облiк та аудит
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «КРВЗ» директор з экономiки та фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3р. (до 14.12.2019р.)
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.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Змiни вiдбулися у 2016р.: обрання -12.04.2016 та припинення повноважень й обрання на новий
термiн - 14.12.2016р.
Посадова особа, Член наглядової ради, Каракай Олександр Олександрович, паспорт ВА 679727
Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 22.05.1997, обрана
(призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд
14.12.2016) в зв’язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником
якого обраний та особистої згоди на обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи
ПАТ "ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул.
Iнститутська, 19-Б, яке володiє часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою
в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на
строк 3р. Iншi посади протягом ост. 5р.: начальник департамента з органiзацiї закупок, директор з
економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з фiнансiв та аналiзу (посада, яку
займає).
Стаж керiвної роботи - 15 р.
Загальний стаж роботи -16 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй члена наглядової ради ПрАТ
"КДЗ" винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: заступник генерального директора з фiнансiв та аналiзу ТОВ "ГIР
IНТЕРНЕШНЛ" (49040, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ КОСМIЧНА, будинок 49Б, код за ЄДРПОУ35832123).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член (голова) ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбатенко Дмитро Геннадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, фiнанси, спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ (у минулому ПАТ) «КДЗ» начальник КРВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3р. до 14.12.2019
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, що здiйснює нагляд за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Наглядовiй радi Товариства
та пiдзвiтна Зборам.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства становить три особи. Обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування на
термiн три роки.
Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї:
- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
- члени iнших органiв Товариства;
- особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах
управлiння господарських товариств.
Правовий статус, порядок формування та органiзацiю роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства, а
також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть її членiв встановлюється Положенням «Про Ревiзiйну
комiсiю Товариства», яке затверджується Зборами.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та контроль
за дiяльнiстю стороннього пiдприємства (далi – охорона), яке надає послуги з охорони власностi
Товариства, а також контроль в частинi дотримання виконання умов договору мiж товариством та
охороною.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного
виконання покладених на неї зобов’язань. Термiн надання – протягом 1 (одного) робочого дня з
дати отримання Товариством вiдповiдного звернення;
- ревiзувати i перевiряти у Товариствi грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси та
iншi документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та iнших
матерiальних цiнностей Товариства, проводити перевiрку фактичної наявностi цiнностей
Товариства (товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, цiнних паперiв та iнше),
управлiнськi звiти та документи;
- оперативно отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства
щодо питань, якi належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. Уснi
та письмовi пояснення вiд Генерального директора та Фiнансового директора Товариства
вимагаються Ревiзiйною комiсiєю тiльки пiсля письмового погодження з Головою Наглядової
ради;
- отримувати повний доступ до iнформацiйних баз даних, системи вiдеоспостереження та системи
прохiдного контролю на/з територiї Товариства, якi використовуються у дiяльностi Товариства;
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
- приймати участь в прийманнi матерiальних цiнностей по кiлькостi i якостi, а також в прийманнi
виконаних робiт пiдрядними органiзацiями;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради у порядку передбаченому
Положенням «Про Наглядову раду» з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози
суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами
Товариства;

- залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв,
експертiв, аудиторiв (будь яке залучання потребує попереднього письмового узгодження з боку
Наглядової ради);
- Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути
присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради
та Виконавчого органу;
- Ревiзiйна комiсiя має право звертатися зi скаргами до Голови Наглядової ради, якi можуть
надаватися, як у письмовiй формi, так i за допомогою засобiв електронного зв’язку, у наступних
випадках:
- у разi перешкоджання спiвробiтниками Товариства проведенню перевiрок;
- у разi перешкоджання спiвробiтниками Товариства виконанню зобов’язань Ревiзiйної комiсiї;
- у iнших випадках, що заважає членам Ревiзiйної комiсiї виконувати свої зобов’язання, що
регламентованi цим Положенням.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати звiтну документацiю за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним
зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або iнiцiатору проведення перевiрки у строк встановленнi цим
Положенням;
- доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення;
- перевiряти дотримання Товариством законодавства України;
- перевiряти дотримання спiвробiтниками Товариства вимог нормативно-розпорядчої документацiї
та стандартiв пiдприємства, а також дотримання працiвниками Товариства дiючого
документообiгу;
- перевiряти здiйснення рацiонального та ефективного використання товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв, трудових ресурсiв;
- перевiряти достовiрнiсть облiку руху товарно-матерiальних цiнностей, реалiзацiї продукцiї
(послуг), отриманих послуг;
- сприяти попередженню порушень в фiнансово-господарчiй дiяльностi, а також розробляти
заходи щодо їх усунення;
- розробляти заходи по боротьбi з шахрайством, крадiжкою, зловживанням правами та
зобов’язаннями спiвробiтниками та посадовими особами;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти порушення (шахрайства, зловживання та т.i.),
якi виявленi пiд час перевiрок, сума яких перевищує 3000 (три тисячi) гривень. Звiт про обставини
зазначенi у цьому пунктi повинен бути наданий Наглядовiй радi, не пiзнiше наступного робочого
дня з дня виявлення факту порушення;
- здiйснювати нагляд за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню;
- виконувати письмовi доручення Наглядової ради або доручення акцiонерiв, якi володiють
сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй Товариства;
- вимагати вiд Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення
загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами
Товариства.
- надавати Наглядовiй радi щомiсяця звiт про виконану роботу. Звiт надається до 5-го числа мiсяця
наступного за звiтним, у письмовiй формi на iм’я голови Наглядової ради, але не пiзнiше одного
робочого дня до дати проведення щомiсячного засiдання Наглядової ради за пiдсумками роботи
Товариства за мiсяць. Звiт надається за формою узгодженою Головою Ревiзiйної комiсiї та
затвердженою Наглядовою радою. Iнформацiю про дату проведення щомiсячного засiдання
Наглядової ради за пiдсумками роботи Товариства за мiсяць надається Головi Ревiзiйної комiсiї не
пiзнiше 5 робочих днiв до його проведення
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. Надавати Наглядовiй радi пропозицiї
щодо змiн до регламентних документiв та положень Товариства, розробляти проекти нових
регламентних документiв та положень, якi необхiдно запровадити за для недопущення подiбних
порушень в подальшому.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- завчасно повiдомляти Голову Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi/проведення у
перевiрках(ок) та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi або iнших
обставин. Повiдомлення з причинами та обставинами про неможливiсть участi/проведення
перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї повинно буте передано Головi Ревiзiйної комiсiї у
письмовiй формi не пiзнiше трьох робочих днiв до дати початку такої перевiрки;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу
до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Голова Ревiзiйної комiсiї та члени Ревiзiйної комiсiї вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть
вiдомостей, викладенi у Актах, Звiтах Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї - перед
Наглядовою радою та акцiонерами, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками простих
iменних акцiй Товариства. На вимогу Загальних зборiв, Наглядової ради або акцiонерами, якi
володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками простих iменних акцiй Товариства, Голова
Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу
iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
За розголошення комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства члени Ревiзiйної
комiсiї несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством;
Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є:
Здiйснення поточного нагляду та участь в процесi документообiгу товариства, шляхом:
а) письмового узгодження проектiв договорiв у строки, що вказанi в регламентах документообiгу
Товариства з метою нагляду за:
- виконанням працiвниками процедури погодження та вiзуванням договорiв та додаткiв до них;
- актуальнiстю реєстрацiйних даних контрагентiв та їх платоспроможностi, що мiстяться у
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв, а саме:
мiсцезнаходження контрагента;
вiдсутнiсть iнформацiї щодо перебування контрагента у стадiї лiквiдацiї;
вiдсутнiсть iнформацiї щодо перебування контрагента у стадiї банкрутства;
- перевiрка репутацiї контрагента;
б) нагляд за виконанням положень СТП або iнших положень Товариства, а також внесення
пропозицiй, щодо змiн до цих положень. У разi виявлення факту порушення положень СТП або
iнших положень Товариства, Ревiзiйна комiсiя повинна зазначити це у Звiтi, в якому повиннi бути
вказанi обставини порушення, та пропозицiй щодо недопущення подiбного у майбутньому;
в) здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками Товариства вимог Положення «Про
контрольно-пропускний режим Товариства», Положень щодо завозу (вивозу), заносу (виносу)
ТМЦ на (з) територiї пiдприємства, а також пропонувати, узгоджувати змiни до цих положень;
плановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв:
а) Планова обов’язкова рiчна перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за кожний календарний рiк з метою надання
Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчним звiтах та балансах;
б) Плановi поточнi перевiрки – проводяться Ревiзiйною комiсiєю, на пiдставi Плану перевiрки на
мiсяць, що узгоджується з Головою Наглядової ради. В Планi перевiрки зазначаються – предмет,

строки, об’єкти, суб’єкти перевiрки та т.i. Пiсля узгодження, План перевiрки направляється до
Виконавчого органу Товариства. Виконавчий орган повинен буди повiдомлений Ревiзiйною
Комiсiєю про проведення перевiрки не пiзнiше чiм, за 5 робочих днiв до дати її початку. Строк
перевiрки не повинен перевищувати 20-ти робочих днiв. Голова Ревiзiйної комiсiї у разi
необхiдностi має право звернутися з письмовим запитом до Голови Наглядової ради з проханням
продовжити строк поточної планової перевiрки.
Позаплановi перевiрки проводяться на пiдставi повiдомлення про позапланову перевiрку. У разi
необхiдностi проведення позапланової перевiрки, Ревiзiйна комiсiя направляє Головi Наглядової
Ради проект повiдомлення про проведення позапланової перевiрки. В проектi повiдомлення
вказуються пiдстави, строки, об'єкт перевiрки. Строк такої перевiрки не може перевищувати 10-ти
робочих днiв (Голова Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi має право звернутися з письмовим
запитом до Голови Наглядової ради з проханням продовжити строк позапланової перевiрки).
Повiдомлення пiдписується Головою Ревiзiйної комiсiї. Пiсля погодження Головою Наглядової
ради, повiдомлення про позапланову перевiрку вiдправляється на адресу Виконавчого органу
Товариства в будь-який спосiб що забезпечує отримання не пiзнiш як за 1 (один) робочий день до
дня здiйснення перевiрки. Позаплановi перевiрки можуть проводитися у зв'язку з:
а) перевiркою даних, заявлених в документах обов'язкової звiтностi, поданих посадовими особами
Товариства Наглядової радi Товариства, якi мають ознаки недостовiрностi;
б) перевiркою виконання посадовими особами Товариства приписуючих документiв вiдносно
усунення порушень вимог, виданих за результатами проведення планових заходiв;
в) виявленням ознак порушень посадовими особами, спiвробiтниками Товариства при виконаннi
функцiй поточного контролю членами Ревiзiйної комiсiї, або залученими експертами, або
виявлення ознак порушень при здiйсненнi планової перевiрки, якi не стосуються об'єкту планової
перевiрки;
г) iнiцiативою Наглядової ради;
д) вимогою акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
(Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не
пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з моменту отримання вимоги акцiонера(iв), розпорядження
Наглядової ради.);
Засiдання Ревiзiйної комiсiї, на яких вирiшуються питання, пов’язанi з проведенням перевiрок.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає
Акт.
Складений Ревiзiйною комiсiєю Акт пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали
участь у проведеннi перевiрки, а також експертами, якщо такi залучалися до участi у перевiрцi та
затверджується Головою Ревiзiйної комiсiї.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк. Перше
засiдання, на якому обирається Секретар Ревiзiйної комiсiї, проводиться не пiзнiше 60
(шiстдесяти) робочих днiв пiсля проведення Загальних зборiв, на яких сформовано Ревiзiйну
комiсiю.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї обов'язково проводяться перед початком проведення перевiрки для
визначення планiв, завдань, порядку та строку проведення перевiрки та пiсля проведення
перевiрки з метою пiдведення пiдсумкiв та оформлення пропозицiй щодо усунення виявлених пiд
час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дня
її закiнчення.
Порядок денний засiдання затверджується головою Ревiзiйної комiсiї.
Про скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї кожний член Ревiзiйної комiсiї та особи, що
запрошуються для участi у засiданнi Ревiзiйної комiсiї, повiдомляються персонально.
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї можуть бути ухваленi рiшення з питань, не внесених до порядку
денного, якщо нiхто з присутнiх на засiданнi членiв Ревiзiйної комiсiї не заперечує проти
винесення цих питань на голосування.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються Головою Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi або на

письмову вимогу члена Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради або акцiонера (акцiонерiв), якi сукупно
є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше
половини членiв її складу.
Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини
членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Рiшення з усiх питань приймаються
вiдкритим голосуванням.
Пiд час голосування на засiданнi голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають один голос. У випадку,
якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
Пiд час засiдання Секретар Ревiзiйної комiсiї веде протокол засiдання, який пiдписується всiма
членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у її засiданнi.
Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї має бути остаточно оформлений у строк не бiльше 5 (п’яти)
робочих днiв з дня проведення засiдання.
У протоколi засiдання Ревiзiйної комiсiї зазначаються:
Протокол засiдання пiдписується головуючим на засiданнi та пiдписується всiма Членами
Ревiзiйної комiсiї якi взяли участь у засiданнi. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу.
Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї або засвiдченi витяги з них можуть запрошуватися
Наглядовою радою та Акцiонерами, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками
простих iменних акцiй Товариства для ознайомлення. Запрошенi документи повиннi бути наданi
Ревiзiйною комiсiєю протягом 1 (одного) робочих днiв з моменту отримання запиту.
Працiвники Товариства, якi мають доступ до протоколiв та документiв Ревiзiйної комiсiї, несуть
вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi.
ЗВIТИ, АКТИ ТА ВИСНОВКИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ
Висновок по результатах рiчної планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi та Генеральному директору Товариства не
пiзнiше як за 30 (тридцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
Члени ревiзiйної комiсiї у роботi допомагають головi ревiзiйної комiсiї.
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Посадова особа, Член (голова) ревiзiйної комiсiї Горбатенко Дмитро Геннадiйович (паспорт: ВВ
451860 Володарським РВУМВС у Донецькiй обл., 09.06.1998) обрана (призначена) 14.12.2016
згiдно рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), та рiшення ревiзiйної
комiсiї про обрання головою (протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу – Ревiзiйна
комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р.
Iншi посади протягом ост. 5р.: ПрАТ (у минулому ПАТ) «КДЗ» начальник КРВ, Директор
департаменту з безпеки ТОВ «Аргус» (посада, яку займає).
Стаж керiвної роботи - 12 р.
Загальний стаж роботи -14 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй голови ревiзiйної комiсiї
винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Займає посаду: Директор департаменту з безпеки ТОВ «Аргус» (03067, м. Київ, пр. Отрадний, 95Е).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сушко Олександр Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, фiнанси, специалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «КДЗ» В.о. заст.начальника КРВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3р. до 14.12.2019р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї ради не визначенi. Кожен
Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю. Обов'язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова
Ревiзiйної комiсiї .
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Посадова особа, Член ревiзiйної комiсiї Сушко Олександр Iванович (паспорт: ВС 686594
Тельманiвським РВУМВС у Донецькiй обл., 23.01.2001) обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно
рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу –
Ревiзiйна комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р. Iншi посади протягом
ост. 5р.: ПАТ «КДЗ» ревiзор КРВ, ПАТ «КДЗ» - В.о. заст.начальника КРВ.(вiдбулося уточнення
посад), начальник вiддiлу економiчної безпеки ТОВ «Аргус» (посада, яку займає).
Стаж керiвної роботи - 3 р.
Загальний стаж роботи - 10 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї
винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Займає посаду: начальник вiддiлу економiчної безпеки ТОВ «Аргус» (03067, м. Київ, пр.
Отрадний, 95-Е).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiрець Олексiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, правознавство, специалiст з права
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ВАВК» начальник КРВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2016 3р. (до 14.12.2019р.)
9) Опис
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї ради не визначенi. Кожен
Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю. Обов'язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова
Ревiзiйної комiсiї .
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було.
Посадова особа, Член ревiзiйної комiсiї Нiрець Олексiй Валерiйович (паспорт: ВК 051652
Пролетарським РВДМУУМВС м.Донецьк, 20.08.2004) обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно
рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу –
Ревiзiйна комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р. Iншi посади протягом
ост. 5р.: ПАТ «КВЗ» начальник КРВ, ТОВ «ДВЗ» начальник КРВ, ПАТ «ВАВК» Заст.нач. КРВ,
ПАТ «ВАВК» начальник КРВ, начальник вiддiлу внутрiшньої безпеки ТОВ «Аргус» (посада, яку
займає).
Стаж керiвної роботи - 5 р.
Загальний стаж роботи - 25 р.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого)
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується (Товариство - є приватним акцiонерним
товариством, та яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв
емiтента), але можливо навести наступне: За виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї
винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
Займає посаду: начальник вiддiлу внутрiшньої безпеки ТОВ «Аргус» (03067, м. Киев, пр.
Отрадний, 95-Е).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Від загальної
посадової особи або повне Ідентифікаційний код Кількість
кількості акцій
найменування юридичної
юридичної особи
акцій (шт.)
(у відсотках)
особи

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової
ради (Голова) представник
акцiонера

Джоджуа Реваз Анзорович

д/н

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Авдеюк Iлля Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради - представник
акцiонера

Спiвак Євген Леонiдович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради - представник
акцiонера

Каракай Олександр
Олександрович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член (голова)
ревiзiйної комiсiї

Горбатенко Дмитро
Геннадiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Сушко Олександр Iванович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Нiрець Олексiй Валерiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ФОНД К-3"

34618419

04050 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"
Публiчне акцiонерне товариство "Закритий
недиверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд "ДЖЕНЕРАЛ
IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

14.902861934810

5202014

0

8691629

24.899999687734

8691629

0

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

8691629

24.899999687734

8691629

0

34619020

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

7053676

20.207550298957

7053676

0

37544985

01021 Україна м. Київ д/н м.
Київ вул. Iнститутська, буд.
19-Б

3490615

10.000002578343

3490615

0

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

д/н

0
33129563

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

94.910414187578

33129563

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2017
99.973067570252
Проведено черговi загальнi збори. Збори (черговi) вiдбулися. Дата проведення зборiв: 19.04.2017р.
Позачерговi збори не вiдбувалися. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного/особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: збори скликанi наглядовою радою
Товариства. Пропозицiй, тощо, у т.ч., щодо внесення додаткових питань, тощо в затверджений
порядок денний зборiв не надходило.
Черговi загальнi збори:
На пiдставi Протоколу Реєстрацiйної комiсiї щодо проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
19.04.2017р., кворум, необхiдний для проведення Зборiв, досягнутий та склав 99,973 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй (Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (голосiв) Товариства складає 33 138
488 шт., Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi
зареєструвалися для участi у Зборах складає 33 129 563 шт.), Збори вважаються правомочними.
Рiшенням Наглядової ради Товариства призначено: головуючим зборiв Дерлеменко В.М., секретарем
Зборiв Висоцьку Л,С., визначено порядок голосування на зборах: Голосування з усiх питань порядку
денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування; По всiх питаннях порядку денного
рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв, а саме – бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв
Питання порядку денного, якi розглядалися зборами/Ухваленi рiшення (вказано у дужках):
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв /( Обрати Лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв акцiонерiв
товариства у складi: Голова комiсiї - Iсаченкова О.А., член комiсiї - Сургучева В.М., член комiсiї Вовк Г.В., член комiсiї Нємцева М.М.).
2. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками / (1) Затвердити
звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 2) Визнати роботу Наглядової ради задовiльною, та
такою, що в повнiй мiрi забезпечує ефективний контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу
Товариства та захист прав його акцiонерiв).
3. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за його
наслiдками /(1) Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 2) Роботу Товариства
визнати такою , що вiдповiдає метi та предмету дiяльностi Товариства. 3) Затвердити основнi
напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк).
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк / (Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк
та оприлюднити його вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України).
5. Про розподiл прибутку, отриманого Товариством за результатами дiяльностi Товариства у 2016
роцi / (У зв’язку iз збитковим фiнансовим результатом у 2016 роцi, вiдсутнiй об’єкт для
розподiлення).
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення / (Попередньо надати
згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення:
-реалiзацiї на суму 95 790 000,00гривень (дев’яносто п‘ять мiльйонiв сiмсот дев’яносто тисяч гривень)
, що не перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi .
-купiвлi-продажу, комiсiї, застави, iпотеки, поруки на суму 95 790 000,00 гривень (дев’яносто п‘ять
мiльйонiв сiмсот дев’яносто тисяч гривень) , що не перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
7. Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення / (Надати генеральному
директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на пiдписання значних правочинiв, що
вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх
вчинення).
Результати розгляду питань порядку денного: З питань: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - "За"- 33 129 563 голоси, що
становить 99,973 % вiд загальної кiлькостi голосiв, та 100% голосiв акцiй, присутнiх на зборах ;
"Проти" – немає; "Утримались" –– немає. Рiшення прийнято.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

28.07.2010

601/1/10

НКЦПФР

UA4000080691

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.71

34906141

24783360.11

100.000000000000

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Заяв на допуск в листинг товариство не подавало,акцiї випущенi емiтентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгiвля акцiями на
зовнiшнiх ринках не вiдбувалась.Торгiвля акцiями здiйснюється лише на внутрiшньому рику України. Рiшення про додатковий випуск не
приймалось. Рiшення про спосiб розмiщення (публiчне чи приватне) не приймалось. Публiчної пропозицiї - не має. Рiшення про випуск
облiгацiй не приймалося. 14.12.2016р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. У
2017 роцi Товариством, в зв’язку зi змiною типу товариства та найменування - отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску (реквiзити):
Реєстрацiйний номер: 601/1/10, Дата реєстрацiї: 28 липня 2010р., Дата видачi: 03 квiтня 2017р., Орган, що видав: Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

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:

24871.000

37921.000

0

0

24871.000

37921.000

будівлі та
споруди

21843.000

22329.000

0

0

21843.000

22329.000

машини та
обладнання

2514.000

14403.000

0

0

2514.000

14403.000

транспортні
засоби

71.000

59.000

0

0

71.000

59.000

0

0

0

0

0

0

інші

443.000

1130.000

0

0

443.000

1130.000

2. Невиробничого
призначення:

159.000

152.000

0

0

159.000

152.000

будівлі та
споруди

153.000

147.000

0

0

153.000

147.000

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

19.000

19.000

0

0

19.000

19.000

інші

6.000

5.000

0

0

6.000

5.000

Усього

25049

38092

0

0

25049

38092

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

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".
Основнi засоби враховуються за вартiстю їх придбання або створення за вирахуванням суми
Опис
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.
Усi основнi засоби Товариства знаходяться у робочому станi, використовуються для отримання
прибутку за основною дiяльнiстю.
На 01.11.2017 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 02.09.2014 р. № 879. По результатам iнвентаризацiї оприбуткованi основнi засоби на суму 4,0
тис. грн.
Протягом 2017 р. амортизацiя основних засобiв нараховувалася прямолiнiйним методом.
Усi основнi засоби Товариства знаходяться у робочому станi, використовуються для отримання
прибутку за основною дiяльнiстю.
На пiдставi аналiзу зовнiшнiх та внутрiшнiх джерел iнформацiї зроблено висновок управлiнським
персоналом про вiдсутнiсть ознак знецiнення основних засобiв у 2017 роцi.
Станом на 31.12.2017 р. по балансовому рахунку "Основнi засоби" балансова (залишкова) вартiсть
становить 38073 тис. грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 33463 тис. грн., первинна
вартiсть основних засобiв складає 71536 тис. грн. (без врахування iнвестицiйної нерухомостi).
Первiсна вартiсть та накопичений знос основних засобiв становлять:
Назва групи: Перв. вартiсть Зал.варт. Знос %
Виробничого призначення:
Будинки та споруди 32964 22329 10635 32,26
Невиробничого призначення:
Будинки та споруди 654 147 507 77,52
Виробничого призначення:
Машини та обладнання 33785 14403 19382 57,37
Невиробничого призначення:
Машини та обладнання 3 - 3 100,0
Виробничого призначення:
Транспортнi засоби 2206 59 2147 97,33
Невиробничого призначення:
Транспортнi засоби - - - Виробничого призначення:
Земельнi дiлянки - - - Невиробничого призначення:
Земельнi дiлянки - - - Виробничого призначення:
Iншi, в т.ч 1909 1130 779 40,81
iнструменти, прилати та инвентар,
багаторiчнi насадження,
бiблiотечнi фонди, МНМА
Невиробничого призначення:
Iншi, в т.ч 15 5 10 66,67
iнструменти, прилати та инвентар,
багаторiчнi насадження,
бiблiотечнi фонди, МНМА
Невиробничого призначення:
Iнвестицiйна нерухомiсть 19 19 - 0,0
Разом(без врах.iнвест. нер.): 71536 38073 33463 46,78
Разом(з врах.iнвест. нер.): 71555 38092 33463 46,77
Середня ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31.12.2017 р. становить 46,78 % (без
врахування iнвестицiйної нерухомостi).
Середня ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31.12.2017 р. становить 46,77 % (з
врахуванням iнвестицiйної нерухомостi).
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 31.12.2017р.:
Виробничого призначення
будiвлi та споруди – 45,1 %
машини та обладнання - 72,5%

транспортнi засоби - 85,6 %
iншi - 62,0 %
Невиробничого призначення
будiвля та споруди - 80,5 %
-iншi - 58,0 %
Умови використання основних засобiв:
Основнi засоби виробничого призначення:
-будiвлi та споруди - проводилися поточнi ремонти, все пiдтримується у робочому станi, були
надходження (проведено ремонти) та вибуття (списання) – до цiєї групи вiдноситься: Будiвля
головної контори, Будiвля адмiнiстративно-побутового корпусу, Будiвля побутових примiщень,
Будiвля заготiвельного вiддiлення РМЦ , та iнше).
-машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти,
проводяться технiчнi огляди, було придбання нового обладнання та вiдбулися ремонти та також
списання старого обладнання (вибуття) - до цiєї групи вiдноситься: Тунельнi пiчi, Пристроїi з
проведення випробувань по вогнетривкостi, шлiфмашинки, насосне обладнання, пiчь муфельна,
гидроагрегат HF JSWm 1A/24CL, дробилка СМД-109, вагонетки, вентилятори з електродвигуном,
горiлки 3-проводнi, дифрактометр рентгенiвський ДРОН-7, компресорна станцiя ВВ 32/8 М2У3,
консольно-фрезерний станок, Установка змiщування, та iнше обладнання).
-транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремон,
придбання нових засобiв не було, вибуття не було, нараховувалася лише амортизацiя – до цiєї
групи вiдноситься: легковi автомобiлi, дизельнi автонавантажувачi, грузовi автомобiлi, тепловоз
ТГМ -4 №1899, автобуси, та iншi.
-iншi- працюють в умовах неповного рабочого часу, тижня; проводиться профiлактика,
пiдтримуються у робочому станi, вiдбулося надходження (придбання та проведено ремонти) та
незначне вибуття, до цiєї групи вiдноситься: Машина пральна з мiнiмальним вiджиманням МСТМ-25Е , динамометр, виконавчий механiзм, конвектори, ком’ютери, кондицiонери, камери
спостереження рiзних модифiкацiй, комутатори, молотки вiдбiйнi, насоси, обiгрiвачi маслянi,
перфоратори, пульт управлiння з датчиком температури, та iншi
Основнi засоби невиробничого призначення:
-будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, все
пiдтримується у робочому станi (це гуртожиток, тощо).
-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 2017р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi засоби за рахунок придбання та
проведення ремонтiв на суму 16461 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої – 2190 тис. грн. (придбання не було, проведено
ремонти: Будiвля заготiвельного вiддiлення РМЦ на суму 351,1 тис.грн., Будiвля корпусу
тунельної печi №3,4 на суму 167,1 тис.грн., огородження територiї заводоуправлiння на суму
1265,0 тис.грн., будiвля головної контори, тощо);
- машини та обладнання – 13424 тис. грн. придбано: Установка змiщування В283-089.00.00.000 на
суму 863,2 тис.грн, проведено ремонти: Тунельна пiч № 5 на суму 11630,1 тис.грн., Вентилятор ВЦ
6-28-10 на суму 35,6 тис.грн., Компресорна установка ВВ 32/8 М2У3, тощо);
- транспортнi засоби – 7 тис. грн. ( придбання не було, проведено ремонти ГАЗ 33021).;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 840 тис. грн. (придбано.: Машина пральна з
мiнiмальним вiджиманням МСТ-М-25Е на суму 84,8 тис.грн., Насос ПКВП 63/22,5 з
електродвигуном АМ160 S4 (15кВт/1500 об/хв.) 2 шт. на суму 118,4 тис.грн., Насос ШН-50-25(с
муфтой) на суму 45,2 тис.грн., Насосний агрегат К80-50-200 з електродвигуном 15кВт/3000 об.хв.
7 шт. – на суму 67,6 тис.грн., Комутатор Cisco SB SG300-10PP 10-port Gigabit PoE+Managed Switch,
2 шт. на суму 22,2 тис.грн., iншi технiка (комп’ютери, монiтори, системнi блоки, телефони,
кондицiонери, принтери, шлiф машинки, освiтлювачi, водонагрiвачi, тощо), проведено ремонти:
Вентилятор ВЦ 6-28-10 на суму 32,6 тис.грн., Прилад з проведення iспитiв з деформацiї, шафи
управлiння, тощо, проведено ремонти: камери спостереження рiзних модифiкацiй, комутатори,
тощо).
Вибуття основних засобiв в 2017 р. вiдбувалось по залишкової вартостi на суму 29 тис. грн.
(первiсна вартiсть – 49 тис. грн., знос – 20 тис. грн.) за рахунок списання – у групi будинки,
споруди та передавальнi пристрої за залишковою вартiстю – 25 тис. грн, у групi машини та
обладнання за залишковою вартiстю – 1 тис. грн, у групi iнструменти, прилади, iнвентар за
залишковою вартiстю – 3 тис. грн,
Станом на 31.12.2017р. вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 31740 тис.грн.

(ПрАТ "КДЗ" передано в iпотеку та залог ПАТ"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК" цiлiсний майновий комплекс, а саме: группа будiвлi та споруди та обладнання (будинки та
споруди, у т.ч. нежитловi об'єкти (будiвля головної контори, будiвля побутового корпусу, тощо) та
обладнання – Вагонетки, т/печи рiзних модифiкацiй, трансформатори рiзних модифiкацiй, насоси
рiзних модифiкацiй, шафи управлiння, тощо).
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складє 11323 тис.грн.
(за бiльшiстю найменувань повнiсть амортизованих основних засобiв – це група машини та
обладнання (шафи управлiння, розподiльчi шафи, камери рiзних модифiкацiй, електричнi шафи
тройлернi, трансформатори рiзних модифiкацiй, лiнточни транспортери, вагони рiзних
модифiкацiй, насоси та преси рiзних модифiкацiй та багато iншого обладнання, приладiв, iнш.).
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)

80960.000

85253.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

24783.000

24783.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

24783.000

24783.000

Опис

Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв (за попереднiй та звiтний перiоди) вiдбувався вiдповiдно
до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р.
та 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.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод (85253.00 тис.грн. ) бiльше
скоригованого статутного капiталу(24783.00 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3
Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного
капiталу. Вартiсть чистих активiв товариства перевищує величину зареєстрованого капiталу в
3,44 рази.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод (80960.00 тис.грн. ) бiльше
скоригованого статутного капiталу(24783.00 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3
Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного
капiталу, розрахованому на кiнець року. Вартiсть чистих активiв товариства перевищує
величину зареєстрованого капiталу в 3,27 рази.

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

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.00000

X

X

X

10873.00000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними

X

0

X

X

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

паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

10873.00000

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

1170.00000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

585.0000

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

106839.00000

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

119467.00000

X

X

Опис:

На кiнець звiтного року кредити банку складають 0 тис.грн.
На 31.12.2017 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення складають – 10873 тис. грн.:
- iншi довгостроковi зобов’язання (довгостроковi векселi), якi оцiненi за амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Для облiку фiнансових зобов’язань
по довгостроковим векселям в 2017 роцi було використано ставку 1.5 % згiдно з протоколом
засiдання комiсiї ПрАТ КДЗ та узгоджено з Наглядовою радою товариства згiдно вимог
Статуту Товариства.
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення формуються на основi
актуарної оцiнки зобов’язань та витрат.
На 31.12.2017 р. поточнi зобов'язання складають 108594 тис. грн., у т. ч.:
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 42486 тис. грн. Основнi
кредиторi: ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбiнат» - 1344 тис. грн., ПАТ
«Видобувна компанiя Укрнафтобурiння» - 2529 тис. грн., ТОВ «ДНIПРОРЕГIОНПОСТАЧ» 9404 тис. грн., ТОВ «КОМПАНIЯ МЕТКОРН» -5355 тис. грн., ТОВ «Компанiя КЕРОЛ» 2912 тис. грн., ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» - 4619 тис. грн., ТОВ «НОРД ТРЕЙДIНГ» - 5919 тис.
грн., Страхова компанiя «НIКА» - 1069 тис. грн., ПАТ «Красногорiвський вогнетривкий
завод» - 7039 тис. грн., та iншi дрiбнi суми, передбачається погашення за плином року;
поточнi зобов'язання з одержаних авансiв – 11 тис. грн., передбачається погашення за
плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 1170 тис. грн., а саме: податок з доходiв
фiзичних осiб – 383 тис. грн., податок на прибуток – 561 тис. грн., iншi податки – 226 тис.
грн., передбачається погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування – 1506 тис., передбачається погашення
за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi – 2078 тис. грн., передбачається
погашення за плином мiсяця;
поточнi забезпечення – 2547 тис. грн. саме: забезпечення оплати вiдпусток – 28 тис. грн.,
витрати на додаткове пенсiйне забезпечення, нараховане згiдно Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 19 «Виплати працiвникам» - 2519 тис. грн., передбачається
погашення за плином року. Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне
забезпечення формуються на основi актуарної оцiнки зобов’язань та витрат.
iншi поточнi зобов'язання – 58796 тис. грн., з них: виплати по виконавчим документам – 48
тис. грн., виплати по рiшенню суду – 164 тис. грн., алiменти – 53 тис. грн., регрес – 9 тис.
грн., вiдсотки за кредитом банку – 2872 тис. грн., iншi –2 тис. грн., передбачається
погашення за плином року.
фiнансова допомога на зворотнiй основi – 585 тис.грн. (ФАЛЬКОН-УКРАЇНА ТОВ) -

29.03.2017р. на пiдставi Договору позики № 29-03 ФП вiд 29.03.2016р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ТОВ «Фалькон Україна» суму грошових коштiв у розмiрi
16200100 грн. (сума не перевищувала сум, для розкриття iнформацiї встановлених
Положенням «Про порядок розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»). Позика
грошових коштiв робиться на пiдставi безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги i не
передбачає нарахування вiдсоткiв або надання iнших видiв компенсацiй, як плати за
користування такими грошовими коштами. Повернення фiнансової допомоги може робитися
рiзними за розмiром сумами, проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше
28.03.2018року. На протязi 2017 року позика була повернута у розмiрi 15615 596,00 грн.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 584504 грн.), передбачається погашення за
плином року.
короткостроковi займи (позики) небанкiвської фiнансової установи (не банку) – 55063 тис.
грн. (ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» - 55063 тис. грн. рiзнi суми, сума кожного з яких не перевищувала сум, для розкриття iнформацiї
встановлених Положенням «Про порядок розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»,
передбачається погашення за плином року:
11.01.2017р. на пiдставi Договору позики № ДIР-1/17 вiд 11.01.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 412372 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. На протязi 2017 року позика була повернута.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-16/17 вiд 16.03.2017р. було
передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 10000000 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики.Розмiр
процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк
з моменту надання загальної суми позики. На протязi 2017 року позика була повернута у
розмiрi 415 462,55 грн. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 9 584 537,45 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-20/17 вiд 23.03.2017р. було
передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 15000000 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр
процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк
з моменту надання загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.15000000,00 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-24/17 вiд 28.03.2017р. було
передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 14100000 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр
процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк
з моменту надання загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.14100000,00 грн.
12.04. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-29/17 вiд 12.04.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 164949 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 164949,00 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-42/17 вiд 21.06.2017р. було
передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера
Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 2996000 грн. Позичальник
зобов’язується сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр
процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк
з моменту надання загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.2996000,00 грн.
26.06. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-47/17 вiд 26.06.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
07.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-50/17 вiд 07.07.2017р. було передано у

власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 4000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 4000000,00 грн.
13.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-53/17 вiд 13.07.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
14.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-56/17 вiд 14.07.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1500000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1500000,00 грн.
02.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-60/17 вiд 02.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 2500000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 2500000,00 грн.
11.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-62/17 вiд 11.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
14.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-66/17 вiд 11.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
13.09. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-71/17 вiд 13.09.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 600000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.-600000,00 грн
25.10. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-82/17 вiд 25.10.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 618000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38
,0 % вiд загальної суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання
загальної суми позики. Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.-618000,00
Загалом довгостроковi та поточнi зобов’язання i запезпечення складають 119467 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

24575 тн

213236.5

95.8

29370.0тн

258983.7

96.6

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

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

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

62.0

2

Витрати на оплату працi та податки

17.0

3

Iншi операцiйнi витрати

19.0

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Найменуванн Гранична
Дата
я
сукупна
№
прийнят уповноважен вартість
з/
тя
ого органу, правочин
п
рішення що прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

1

2

19.04.201
7

3

Загальнi збори
акцiонерiв
товариства

4

95790

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
Дата
емітента
вартості
розміщення
за
правочинів до
особливої
даними
вартості
інформації в
останньо
активів
Предмет
загальнодоступ
ї річної
емітента за правочину
ній
фінансов
даними
інформаційній
ої
останньої
базі даних
звітності
річної
Комісії
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

193717

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

49.4485

-реалiзацiї
на суму 95
790
000,00гриве
нь
(дев’яносто
п‘ять
мiльйонiв
сiмсот
дев’яносто
тисяч
гривень) ,
що не
перевищує
49,45 %
вартостi
активiв
Товариства
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi .

20.04.2017

www.dinas.com
.ua

Найменуванн Гранична
Дата
я
сукупна
№
прийнят уповноважен вартість
з/
тя
ого органу, правочин
п
рішення що прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
Дата
емітента
вартості
розміщення
за
правочинів до
особливої
даними
вартості
інформації в
останньо
активів
Предмет
загальнодоступ
ї річної
емітента за правочину
ній
фінансов
даними
інформаційній
ої
останньої
базі даних
звітності
річної
Комісії
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

6

7

8

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

9

Опис:
19.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2017р.) прийнято рiшення про прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як
одного року, з дати прийняття рiшення про їх вчинення:
-реалiзацiї на суму 95 790 000,00гривень (дев’яносто п‘ять мiльйонiв сiмсот дев’яносто тисяч гривень) , що не
перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi .
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 95790 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 193717 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у %) – 49,45%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 33138488 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах – 33129563шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 33129563 шт., та "проти" – 0
шт. Рiшення прийнято.
Надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на пiдписання значних правочинiв, що
вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення.

2

19.04.201
7

Загальнi збори
акцiонерiв
товариства

95790

193717

49.4484

-купiвлiпродажу,
комiсiї ,
застави,
iпотеки,
поруки на
суму 95 790
000,00
гривень
(дев’яносто
п‘ять
мiльйонiв
сiмсот
дев’яносто
тисяч
гривень) ,
що не
перевищує
49,45 %
вартостi
активiв
Товариства
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi .
Гранична
сукупна
вартiсть
правочинiв:

20.04.2017

www.dinas.com
.ua

Найменуванн Гранична
Дата
я
сукупна
№
прийнят уповноважен вартість
з/
тя
ого органу, правочин
п
рішення що прийняв
ів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Співвідношен
Вартість ня граничної
активів
сукупної
Дата
емітента
вартості
розміщення
за
правочинів до
особливої
даними
вартості
інформації в
останньо
активів
Предмет
загальнодоступ
ї річної
емітента за правочину
ній
фінансов
даними
інформаційній
ої
останньої
базі даних
звітності
річної
Комісії
(тис.
фінансової
грн)
звітності (у
відсотках)
5

6

7

8

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

9

95790 тис.
грн.
Опис:
19.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2017р.) прийнято рiшення про прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як
одного року, з дати прийняття рiшення про їх вчинення:
-купiвлi-продажу, комiсiї , застави, iпотеки, поруки на суму 95 790 000,00 гривень (дев’яносто п‘ять мiльйонiв сiмсот
дев’яносто тисяч гривень) , що не перевищує 49,45 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi .
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 95790 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 193717 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у %) – 49,45%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 33138488 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах – 33129563шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 33129563 шт., та "проти" – 0
шт. Рiшення прийнято.
Надати генеральному директору ПрАТ «КДЗ» Дерлеменко В. М. повноваження на пiдписання значних правочинiв, що
вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення про їх вчинення.

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

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

16.06.2017

19.06.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт – аудит»

23980886

вул. Предславинська, 12, офiс 195, м. Київ, Україна, 03150

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

№ 1259 ( Рiш. 98) 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

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

349/4
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання,
описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» фiнансова звiтнiсть, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, та його
фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
На думку аудитора - Не змiнюючи думки аудитора щодо фiнансової
звiтностi, аудитор звертає увагу на те, що Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть в умовах фiнансово - економiчної та полiтичної
нестабiльностi. Основнi засоби Товариства знаходяться на територiї,
прилеглiй до району бойових дiй з метою здiйснення заходiв iз
забезпечення нацiональної безпеки i оборони. В результатi такої
ситуацiї дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутню дiяльнiсть
Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю не
можливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли
б бути результатами таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у
фiнансової звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть
будуть оцiненi.

Номер та дата договору на проведення аудиту

1171
25.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

25.01.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

35000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

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?
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): Останнi позачерговi збори скликалися у 2016р. Було прийнято
рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у
новiй редакцiї. Прийнято рiшення про змiну типу Товариства й вiдповiдно
найменування. Утворено Ревiзiйну комiсiю. Дiяльiнiсть Товариства приведено у
вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" Переобрано на новий
термiн склад наглядової ради, генерального директора. Обрано склан ревiзiйної
комiсiї.

Так

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

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X
У 2017 р. позачерговi збори не
скликалися. Останнi позачерговi
збори були скликанi у 2016р
(14.12.2016р.) )., особа яка
скликала позачерговi збори наглядова рада Товариства.

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

-

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

Черговi збори, якi скликалися у
2017р. - проведено

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

Позачерговi збори у 2017р. не скликалися.

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

3

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Особисто - нi. Оцiнку дiяльностi
наглядової ради надають та
затверджують загальнi збори

Особисто - нi. Оцiнку дiяльностi наглядової ради надають та затверджують загальнi збори.
Загальнi збори визначають, у т.ч., компетентность, ефективнiсть роботи й у т.ч., виконання її
складом поставлених завдань.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

39

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

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?

Ні

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
Останього разу вiдбулося лише
переобрано на новий термiн
повного складу наглядової ради в
зв’язку iз змiною типу Товариства
з ПАТ на ПрАТ - подiя вiдбулася
у 2016 роцi.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3
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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
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

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про посадових осiб вiдсутне. Положення про акцiї
Товариства - вiдсутне (але
загальнi вимоги вказанi в Статутi
Товариства). Положення про
розподiл прибутку - вiдсутне (але

загальнi вимоги вказанi в Статутi
Товариства)

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

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

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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) Ні
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, але планується скасувати в зв'язку зi змiною типу
Товариства з публiчного на приватне
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Ранiш було розмiщено на дошцi повiдомлень, але в зв'язку з виратою актуальностi - знятий.
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
З дати прийняття рiшення про змiну типу Товариства - Виконуються вимоги законодавтства
України "Про акцiонернi товариства", iншого законодавства, щодо вимог як для ПРАТ - стосовно
iнформацiї щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управлiння - розглядається
питання про скасування вiдповiдного документу та вiдповiдно дотримання його вимог не
вiдстежується.

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

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191738

за КОАТУУ

1413200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

23.20

485

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
85300 Донецька область мiсто Покровськ
вулиця Шмiдта, будинок 3, т.(06239)2-0410,9-63-83

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

15

0

первісна вартість

1001

153

168

0

накопичена амортизація

1002

153

153

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

25030

38073

0

первісна вартість

1011

55124

71536

0

знос

1012

30094

33463

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

19

19

0

первісна вартість

1016

19

19

0

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

3773

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

25049

41880

0

Запаси

1100

72972

41597

0

Виробничі запаси

1101

12785

20967

0

Незавершене виробництво

1102

8887

5401

0

Готова продукція

1103

51205

15155

0

Товари

1104

95

74

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

81239

100979

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2272

4399

0

з бюджетом

1135

994

115

0

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

4881

4834

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

5685

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1377

586

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1377

586

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

4933

352

0

Усього за розділом II

1195

168668

158547

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

193717

200427

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24783

24783

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

60470

56177

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

85253

80960

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

66860

10873

0

Довгострокові забезпечення

1520

2154

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

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

69014

10873

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

34370

42486

0

за розрахунками з бюджетом

1620

421

1170

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

561

0

за розрахунками зі страхування

1625

2961

1506

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1283

2078

0

за одержаними авансами

1635

43

11

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

2547

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

372

58796

0

Усього за розділом IІІ

1695

39450

108594

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

193717

200427

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

ПРАТ «КДЗ» є Товариством, що змiнило найменування з
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД» на
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ»
вiдповiдно до вимог законодавства та змiнило тип
акцiонерного товариства з публiчного на приватне в
зв’язку з прийняттям вiдповiдного рiшення загальними
зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14.12.2016р., Державна
реєстрацiя змiн до Установчих документiв проведена
22.12.2016р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» є
правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ
ЗАВОД».
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
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.
Товариство, як 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.
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.
Товариством пiдготовленi примiтки до фiнансової
звiтностi. Суми, зазначенi в даних примiтках, достовiрнi
Виправлення бухгалтерських оцiнок визнаються в тому
перiодi, в якому оцiнка переглянута.
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 "Фiнансова
звiтнiсть, яка складена до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi" - примiтки.
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 02.09.2014 р. № 879.
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 соцiальнокультурнi 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, тобто нематерiальнi активи пiдприємства мають
кiнцевий термiн використання згiдно правочинним
документам.
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".
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 2017
роцi вiдсутнi.
Станом на 01.01.2017 р. по балансовому рахунку "Основнi
засоби" балансова (залишкова) вартiсть становить 25030
тис. грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 30094
тис. грн., первинна вартiсть основних засобiв складає
55124 тис. грн. (без врахування iнвестицiйної
нерухомостi).
Станом на 31.12.2017 р. по балансовому рахунку "Основнi
засоби" балансова (залишкова) вартiсть становить 38073
тис. грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 33463
тис. грн., первинна вартiсть основних засобiв складає
71536 тис. грн. (без врахування iнвестицiйної
нерухомостi).
У 2017р. пiдприємством введенi в експлуатацiю основнi
засоби за рахунок придбання та проведення ремонтiв на
суму 16461 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої – 2190 тис.
грн. (придбання не було, проведено ремонти: Будiвля
заготiвельного вiддiлення РМЦ на суму 351,1 тис.грн.,
Будiвля корпусу тунельної печi №3,4 на суму 167,1
тис.грн., огородження територiї заводоуправлiння на суму
1265,0 тис.грн., будiвля головної контори, тощо);
- машини та обладнання – 13424 тис. грн. придбано:
Установка змiщування В283-089.00.00.000 на суму 863,2
тис.грн, проведено ремонти: Тунельна пiч № 5 на суму
11630,1 тис.грн., Вентилятор ВЦ 6-28-10 на суму 35,6
тис.грн., Компресорна установка ВВ 32/8 М2У3, тощо);
- транспортнi засоби – 7 тис. грн. ( придбання не було,
проведено ремонти ГАЗ 33021).;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 840 тис. грн.
(придбано.: Машина пральна з мiнiмальним вiджиманням
МСТ-М-25Е на суму 84,8 тис.грн., Насос ПКВП 63/22,5 з
електродвигуном АМ160 S4 (15кВт/1500 об/хв.) 2 шт. на
суму 118,4 тис.грн., Насос ШН-50-25(с муфтой) на суму
45,2 тис.грн., Насосний агрегат К80-50-200 з
електродвигуном 15кВт/3000 об.хв. 7 шт. – на суму 67,6
тис.грн., Комутатор Cisco SB SG300-10PP 10-port Gigabit
PoE+Managed Switch, 2 шт. на суму 22,2 тис.грн., iншi
технiка (комп’ютери, монiтори, системнi блоки, телефони,
кондицiонери, принтери, шлiф машинки, освiтлювачi,
водонагрiвачi, тощо), проведено ремонти: Вентилятор ВЦ
6-28-10 на суму 32,6 тис.грн., Прилад з проведення iспитiв
з деформацiї, шафи управлiння, тощо, проведено ремонти:
камери спостереження рiзних модифiкацiй, комутатори,
тощо).
Вибуття основних засобiв в 2017 р. вiдбувалось по

залишкової вартостi на суму 29 тис. грн. (первiсна вартiсть
– 49 тис. грн., знос – 20 тис. грн.) за рахунок списання – у
групi будинки, споруди та передавальнi пристрої за
залишковою вартiстю – 25 тис. грн, у групi машини та
обладнання за залишковою вартiстю – 1 тис. грн, у групi
iнструменти, прилади, iнвентар за залишковою вартiстю –
3 тис. грн,
Станом на 31.12.2017р. вартiсть оформлених у заставу
основних засобiв складає 31740 тис.грн. (ПрАТ "КДЗ"
передано в iпотеку та залог ПАТ"ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" цiлiсний
майновий комплекс, а саме: группа будiвлi та споруди та
обладнання (будинки та споруди, у т.ч. нежитловi об'єкти
(будiвля головної контори, будiвля побутового корпусу,
тощо) та обладнання – Вагонетки, т/печи рiзних
модифiкацiй, трансформатори рiзних модифiкацiй, насоси
рiзних модифiкацiй, шафи управлiння, тощо).
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих
основних засобiв складє 11323 тис.грн. (за бiльшiстю
найменувань повнiсть амортизованих основних засобiв –
це група машини та обладнання (шафи управлiння,
розподiльчi шафи, камери рiзних модифiкацiй, електричнi
шафи тройлернi, трансформатори рiзних модифiкацiй,
лiнточни транспортери, вагони рiзних модифiкацiй, насоси
та преси рiзних модифiкацiй та багато iншого обладнання,
приладiв, iнш.).
На 01.11.2017 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 02.09.2014 р. № 879. По результатам
iнвентаризацiї оприбуткованi основнi засоби на суму 4,0
тис. грн.
Протягом 2017 р. амортизацiя основних засобiв
нараховувалася прямолiнiйним методом. Знос основних
засобiв станом на 31.12.2017 р. становить 46,78 %.
На пiдставi аналiзу зовнiшнiх та внутрiшнiх джерел
iнформацiї зроблено висновок управлiнським персоналом
про вiдсутнiсть ознак знецiнення основних засобiв.
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».
Станом на 31.12.2017 р. справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi достовiрна та становить 19 тис.
грн.
Бiльш детальна iнформацiя по балансовому рахунку
"Основнi засоби" станом на 31.12.2017р. освiтлена у
роздiлi Iнформацiя про господарську та фiнансову
дiяльнiсть емiтента. Iнформацiя про основнi засоби
емiтента (за залишковою вартiстю).

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на
01.01.2017р. складатиме 0 тис.грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2017
р. – 15 грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на
31.12.2017 р. – 168 тис. грн. Накопичена амортизацiя
нематерiальних активiв на 31.12.2017 р. – 153 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».
Протягом 2017 р. надходження нематерiальних активiв
склало 15 тис. грн., лiквiдацiї нематерiальних активiв не
було.
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, тобто нематерiальнi активи пiдприємства мають
кiнцевий термiн використання згiдно правочинним
документам.
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 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 2017 р. здiйснювався вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2
«Запаси».
Надходження i вибуття запасiв вiдображене в облiку
пiдприємства вiрно.
На рахунках запасiв на 31.12.2017 р. рахується 41597 тис.
грн., у тому числi:
- виробничi запаси - 20967 тис. грн., а саме: сировина i
матерiали – 17022 тис. грн., паливо – 121 тис. грн., тара i
тарнi матерiали – 966 тис. грн., запаснi частини – 2681 тис.
грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 177 тис.
грн.;
- незавершене виробництво – 5401 тис. грн.;
- готова продукцiя - 15155 тис. грн.;
- товари - 74 тис. грн.
Запаси станом на 31 грудня 2017 року вiдображенi за
чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву на
знецiнювання в сумi 3481 тис. грн.

В 2017 роцi було проведено уцiнку готової продукцiї на
суму 139 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв оформлених у заставу - 15155
тис. грн.
Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2
«Запаси» по фактичних витратах на їх придбання.
Суми податку на додану вартiсть по придбаних
виробничих запасах i товарах вiдображенi в облiку вiрно,
згiдно з Податковим кодексом України.
Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.10.2017 р.
За результатами iнвентаризацiї виявленi надлишки у сумi
5 тис. грн., нестачi у сумi 6 тис. грн.
При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2017 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 станом на 31.12.2017 р.
достовiрна та складає 110679 тис. грн., у т.ч.:
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –
100979 тис. грн. . Основнi дебiтори: ТОВ «ГIР –
Iнтернешнл» - 93415 тис.грн., Великоанадольский
вогнетривкий комбiнат -1176 тис. грн, ПАТ
«Красногорiвський вогнетривкий завод»., та iншi дрiбнi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у
звiтностi вiдображена за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв, нарахованим у сумi – 14307 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 115 тис. грн. (розрахунки по ПДВ – 114 тис. грн., iншi -1
тис. грн.);
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 4399
тис. грн. Основнi дебiтори: ПАТ «АВДIЇВСЬКИЙ
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» - 226 тис. грн., ПрАТ
«Запорiжсклофлюс» - 240 тис. грн., ПрАТ
«Кировоградський ГК» - 462 тис. грн., ТОВ
«КОРУНДКЕРАМIКА ПЛЮС» - 155 тис. грн., ТОВ
«МЕТАЛО-ЛIТЕЙНИЙ-РЕСУРС» - 111 тис. грн., ТОВ
«МетРудТранс» - 878 тис. грн., ПрАТ «Товкачiвський
ГЗК» – 1005 тис. грн. та iншi дрiбнi;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4834 тис. грн., а
саме: заборгованiсть по розрахункам з державними
фондами – 30 тис. грн., заборгованiсть по
короткостроковим позикам виданим – 3732 тис. грн.,
заборгованiсть з iншими дебiторами – 1072 тис. грн.
Основнi дебiтори: ТОВ БЕТА АКТИВ – 1069 тис. грн.
Iнша поточна заборгованiсть у звiтностi вiдображена за

вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, нарахованим у
сумi – 653 тис. грн.;
iншi оборотнi активи – 352 тис. грн., а саме: податковi
зобов’язання з ПДВ- 1 тис. грн., податковiй кредит – 351
тис. грн..
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 р.
вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активi, якi розрахованi вiдповiдно
до вимог М(С)БО № 12 «Податки на прибуток» - 3773 тис.
грн
Безнадiйної дебiторської заборгованостi за станом на
31.12.2017 р. не визначено. У 2017 роцi списано за
рахунок резерву безнадiйної заборгованостi у сумi 305
тис. грн.
Сума поточних фiнансових iнвестицiй станом на
01.01.2017 р. складає 0 тис.грн., станом на 31.12.2017 р.
достовiрна та складає 5685 тис. грн. (акцiї ТОВ
«ВАРРАНТ IН ВЕСТ» 3415,7 тис. грн.; ТОВ «СТОК
КАПIТАЛ ЛТД» 2269,3 тис. грн.).
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 станом на 31.12.2017 р. – 586 тис.
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.
Змiн розмiру статутного капiталу протягом звiтного року
не було.
Склад i структура капiталу.
Вид акцiй Номiн.варт. Кiл-ть, У % грн. шт. до заг.розмiру
СК
Простi iменнi 0,71 34906141 100 %.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Iнформацiя
про випуски акцiй емiтента", й у роздiлi "Iнформацiя про
осiб, що володiють 10 вiдсотками i бiльше акцiй
статутного капiталу".
Нерозподiленiй прибуток пiдприємства на 31.12.2017 р.
складає 56177 тис. грн.

На початок 2017року нерозподiленiй прибуток товариства
складав 60470 тис. грн.
За результатами дiяльностi у 2017 роцi отримано збиток.
За результатами дiяльностi у 2017 роцi чистий збиток
складає 4293 тис. грн., що вiдображається у
бухгалтерських документах та у «Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд)» за 2017 рiк по
рядку 2355.
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 початок та кiнець звiтного року кредити банку
складають 0 тис.грн.
На 31.12.2017 р. поточнi зобов'язання складають 108594
тис. грн., у т. ч.:
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 42486 тис. грн. Основнi кредиторi: ПрАТ
«Великоанадольський вогнетривкий комбiнат» - 1344 тис.
грн., ПАТ «Видобувна компанiя Укрнафтобурiння» - 2529
тис. грн., ТОВ «ДНIПРОРЕГIОНПОСТАЧ» - 9404 тис.
грн., ТОВ «КОМПАНIЯ МЕТКОРН» -5355 тис. грн., ТОВ
«Компанiя КЕРОЛ» - 2912 тис. грн., ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» 4619 тис. грн., ТОВ «НОРД ТРЕЙДIНГ» - 5919 тис. грн.,
Страхова компанiя «НIКА» - 1069 тис. грн., ПАТ
«Красногорiвський вогнетривкий завод» - 7039 тис. грн.,
та iншi дрiбнi суми, передбачається погашення за плином
року;
поточнi зобов'язання з одержаних авансiв – 11 тис. грн.,
передбачається погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 1170
тис. грн., а саме: податок з доходiв фiзичних осiб – 383
тис. грн., податок на прибуток – 561 тис. грн., iншi
податки – 226 тис. грн., передбачається погашення за
плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування –
1506 тис., передбачається погашення за плином мiсяця;
поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi –

2078 тис. грн., передбачається погашення за плином
мiсяця;
поточнi забезпечення – 2547 тис. грн. саме: забезпечення
оплати вiдпусток – 28 тис. грн., витрати на додаткове
пенсiйне забезпечення, нараховане згiдно Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку № 19 «Виплати
працiвникам» - 2519 тис. грн., передбачається погашення
за плином року. Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсiйне забезпечення формуються на основi
актуарної оцiнки зобов’язань та витрат.
iншi поточнi зобов'язання – 58796 тис. грн., з них: виплати
по виконавчим документам – 48 тис. грн., виплати по
рiшенню суду – 164 тис. грн., алiменти – 53 тис. грн.,
регрес – 9 тис. грн., вiдсотки за кредитом банку – 2872 тис.
грн., iншi –2 тис. грн., передбачається погашення за
плином року.
фiнансова допомога на зворотнiй основi – 585 тис.грн.
(ФАЛЬКОН-УКРАЇНА ТОВ) - 29.03.2017р. на пiдставi
Договору позики № 29-03 ФП вiд 29.03.2016р. було
передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ТОВ «Фалькон
Україна» суму грошових коштiв у розмiрi 16200100 грн.
(сума не перевищувала сум для розкриття iнформацiї,
встановлених Положенням «Про порядок розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»). Позика грошових
коштiв робиться на пiдставi безвiдсоткової поворотної
фiнансової допомоги i не передбачає нарахування
вiдсоткiв або надання iнших видiв компенсацiй, як плати
за користування такими грошовими коштами. Повернення
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром
сумами, проте остаточний розрахунок має бути зроблений
не пiзнiше 28.03.2018року. На протязi 2017 року позика
була повернута у розмiрi 15615 596,00 грн. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 584504 грн.),
передбачається погашення за плином року.
короткостроковi займи (позики) небанкiвської фiнансової
установи (не банку) – 55063 тис. грн. (ПАТ «Компанiя з
управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» - 55063 тис. грн. - рiзнi суми, сума кожного з яких не
перевищувала сум, встановлених для розкриття iнформацiї
Положенням «Про порядок розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв», передбачається погашення за
плином року:
11.01.2017р. на пiдставi Договору позики № ДIР-1/17 вiд
11.01.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд
ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет
Менеджмент» суму грошових коштiв у розмiрi 412372 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. На протязi 2017 року позика була повернута.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР16/17 вiд 16.03.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ

«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 10000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики.Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. На протязi 2017
року позика була повернута у розмiрi 415 462,55 грн.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 9 584 537,45
грн.
¬ На протязi 2017року на пiдставi Договору позики №
ДIР-20/17 вiд 23.03.2017р. було передано у власнiсть
ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 15000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 15000000,00 грн.
¬ На протязi 2017року на пiдставi Договору позики №
ДIР-24/17 вiд 28.03.2017р. було передано у власнiсть
ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 14100000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 14100000,00 грн.
¬ 12.04. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР29/17 вiд 12.04.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 164949 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 164949,00 грн.
¬ На протязi 2017року на пiдставi Договору позики №
ДIР-42/17 вiд 21.06.2017р. було передано у власнiсть
ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 2996000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 2996000,00 грн.
¬ 26.06. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР47/17 вiд 26.06.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами

«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
¬ 07.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР50/17 вiд 07.07.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 4000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 4000000,00 грн.
¬ 13.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР53/17 вiд 13.07.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
¬ 14.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР56/17 вiд 14.07.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 1500000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1500000,00 грн.
¬ 02.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР60/17 вiд 02.08.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 2500000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 2500000,00 грн.
¬ 11.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР62/17 вiд 11.08.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми

позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
¬ 14.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР66/17 вiд 11.08.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
¬ 13.09. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР71/17 вiд 13.09.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 600000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.-600000,00 грн
¬ 25.10. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР82/17 вiд 25.10.2017р. було передано у власнiсть ПрАТ
«КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами
«Альтера Естет Менеджмент» суму грошових коштiв у
розмiрi 618000 грн. Позичальник зобов’язується
сплачувати Позикодавцевi проценти вiд загальної суми
позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з
моменту надання загальної суми позики. Залишок
неповернутої суми на 1.01.2018р.-618000,00
На 31.12.2017 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення
складають – 10873 тис. грн. - iншi довгостроковi
зобов’язання (довгостроковi векселi), якi оцiненi за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод
ефективного вiдсотка. Для облiку фiнансових зобов’язань
по довгостроковим векселям в 2017 роцi було використано
ставку 1.5 % згiдно з протоколом засiдання комiсiї ПрАТ
КДЗ та узгоджено з Наглядовою радою товариства згiдно
вимог Статуту Товариства.
Загалом довгостроковi та поточнi зобов’язання i
запезпечення складають 119467 тис.грн.
Заборгованiсть iз минулим термiном позовної давностi не
iснує.
У звiтному роцi списано кредиторської заборгованостi у
сумi 170 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

Авдеюк Iлля Миколайович

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

312195

165565

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

( 206886 )

( 144479 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

105309

21086

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

6150

5064

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

( 19253 )

( 6329 )

Витрати на збут

2150

( 18819 )

( 9322 )

Інші операційні витрати

2180

( 24670 )

( 5035 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

48717

5464

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3219

3527

Інші доходи

2240

16465

10003

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 58525 )

( 11133 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 16470 )

( 10355 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 6594 )

( 2494 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2301

-1105

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 4293 )

( 3599 )

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

-4293

-3599

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

110665

140263

Витрати на оплату праці

2505

25633

17072

Відрахування на соціальні заходи

2510

5185

3376

Амортизація

2515

3389

3135

Інші операційні витрати

2520

33515

9264

Разом

2550

178387

173110

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

-0.122987

-0.103105

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.122987

-0.103105

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 2017 р. пiдприємство вело облiк доходiв
вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 18 "Дохiд".
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за 2017 р. становить –
312195 тис. грн.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Фiнансова
звiтнiсть, яка складена до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi" - примiтки.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2017 р. обчислена
вiрно i становить – 206886тис. грн., валовий прибуток –
105309 тис. грн.
Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Фiнансова
звiтнiсть, яка складена до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi" - примiтки.
Адмiнiстративнi витрати i витрати на збут за 2017 р.
обчисленi вiрно i складають: адмiнiстративнi витрати –

19253 тис. грн., витрати на збут – 18819 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2017 р. складають 6150 тис.
грн., а саме: дохiд вiд оренди активiв – 30 тис. грн., дохiд
вiд курсової рiзницi – 3920 тис. грн., штрафи, пенi – 8 тис.
грн., доход вiд списання кредиторської заборгованостi з
минулим термiном позивної давностi – 170 тис. грн, вiд
оприбуткування запасiв вiд лiквiдацiї основних засобiв –
1882 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти –
107 тис. грн., iншi – 33 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати – 24670 тис. грн., а саме: витрати
з операцiйної курсової рiзницi – 1005 тис. грн., штрафи,
пенi, неустойки – 268 тис. грн., витрати з утримання
об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного
призначення – 353 тис. грн., уцiнка готової продукцiї – 139
тис. грн., вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв –
14307 тис. грн., вiдрахування до резерву на пенсiйне
забезпечення – 2370 тис. грн., витрати вiд реалiзацiї
iноземної валюти –281 тис. грн., iншi – 5947 тис. грн. (у
т.ч витрати на дослiди та розробки (3,0 тис.грн.), Нестачi i
втрати вiд псування цiнностей (3,3 тис.грн.), Лiкарняний
за рахунок пiдприємства (166,5 тис.грн.), Компенсацiя по
кулдоговору профсп.комiтету (213,7 тис.грн.),
Матерiальна допомога (55,0 тис.грн.), Допомога при
виходi на пенсiю (64,6 тис.грн.), тощо).
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2017 р.
– прибуток у сумi 48717 тис. грн.
Iншi доходи за 2017 р. складають 16465 тис. грн., а саме:
доходи вiд оприбуткування основних засобiв – 4 тис. грн.,
вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 16461 тис. грн.
Iншi витрати за 2017 р. складають 16470 тис. грн, а саме
витрати вiд списання необоротних активiв - 9 тис. грн.,
собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 16461
тис. грн.
Фiнансовi витрати за 2017 р. складають 58525 тис. грн., а
саме: вiдсотки за кредит – 14269 тис. грн.; витрати з
дисконту по довгострокової заборгованостi – 44256 тис.
грн.
Iншi фiнансовi доходи – 3219 тис. грн. (доходи вiд
дисконтування довгострокової заборгованостi).
За 2017 р. фiнансовий результат до оподаткування –
збиток 6594 тис. грн.
Доходи з податку на прибуток у бухгалтерському облiку,
що розрахованi вiдповiдно М(С)БО №12 «Податки на
прибуток», з урахуванням тимчасових рiзниць складає
2301 тис. грн.
Чистий фiнансовий результат за 2017 р. – збиток – 4293
тис. грн.
Сукупний дохiд – (-4293) тис.грн. – збиток.
Керівник

Авдеюк Iлля Миколайович

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

287058

178340

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

32329

180

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

37

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

30

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

545

388

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 210889 )

( 142348 )

Праці

3105

( 19957 )

( 13593 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 14689 )

( 4560 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8921 )

( 5140 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 959 )

( 1361 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 2490 )

( 2251 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 102274 )

( 15284 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-39258

-4231

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

15392

10000

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

182

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 42 )

(0)

необоротних активів

3260

( 19753 )

( 3706 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 1455 )

(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

-5676

6294

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

72091

10313

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

16443

11851

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 11520 )

( 200 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

44128

-1738

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-806

325

Залишок коштів на початок року

3405

1377

1047

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

15

5

Залишок коштів на кінець року

3415

586

1377

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 – (-39258) тис. грн.
(збиток).
Iншi надходження - 545 тис.грн. (Вiдшкодування коштiв
соцстрахом по ВПТ – 387,1 тис.грн., вiдсоткi по залишках
по рахунках – 28,2 тис.грн., Дохiд з продажу валюти –
106,6 тис.грн., тощо).
Iншi витрачання – 102274 тис.грн. (Вiдшкодування
пiдзвiтних сум з поточного рахунку й каси- 51,5 тис.грн.,
виплати по векселям 100291 тис.грн., витрати з продажу
валюти – 430,3 тис.грн., тощо, у т.ч . Вiдшкодування по
виконавчим листам, р/касове забеспечення, iнше…).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
– (-5676 тис.грн.) (збиток).
Протягом 2017 року надходження вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй – 15392 тис.грн.
Надходження вiд погашення позик – 182 тис.грн.
Вiдбулися витрачання на придбання необоротних активiв
– 19753 тис.грн.
Вiдбулися витрачання на придбання фiнансових
iнвестицiй – 42 тис.грн.

Витрачання на надання позик – 1455 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi – 44128
тис.грн.
Надходження вiд отримання позик – 72091 тис.грн.
Витрачання на погашення позик – 16443 тис.грн. й
витрачання на сплату вiдсоткiв – 11520тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд за звiтний перiод – (-806)
тис.грн. (збиток).
Залишок коштiв на початок року – 1377 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець року – 586 тис.грн.
Керівник

Авдеюк Iлля Миколайович

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

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

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

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)

3553

0

0

0

0

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

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
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

Авдеюк Iлля Миколайович

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КДЗ"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191738

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

24783

0

0

0

60470

0

0

85253

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

24783

0

0

0

60470

0

0

85253

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-4293

0

0

-4293

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

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

-4293

0

0

-4293

Залишок на
кінець року

4300

24783

0

0

0

56177

0

0

80960

Примітки

Розмiр статутного капiталу на кiнець 2017 р. складає 24783 тис. грн. Статутний
капiтал в 2017 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.
Виправлення помилок – не вiдбувалося.
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

Авдеюк Iлля Миколайович

Головний бухгалтер

Мялковська Нiла Євгенiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КДЗ»
за 2017 рiк
ПРАТ «КДЗ» є Товариством, що змiнило найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КДЗ» вiдповiдно до вимог законодавства та змiнило тип акцiонерного товариства
з публiчного на приватне в зв’язку з прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами
акцiонерiв, якi вiдбулися 14.12.2016р., Державна реєстрацiя змiн до Установчих документiв
проведена 22.12.2016р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» є правонаступником ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД».
Загальна iнформацiя про пiдприємство:
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 дослiднопромислова 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 "КДЗ" - 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.
У 2016 роцi – 14.12.2016 року вiдбулися наступнi подiї: Позачерговими загальними зборами
акцiонерiв товариства якi вiдбулися 14.12.2016р. прийнято рiшення про змiну типу товариства та
вiдповiдно найменування. В зв’язку iз чим: ПРАТ «КДЗ» є Товариством, що змiнило
найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ
ДИНАСОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» вiдповiдно до
вимог законодавства та змiнило тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне в зв’язку з
прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14.12.2016р.,
Державна реєстрацiя змiн до Установчих документiв проведена 22.12.2016р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» є правонаступником ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД».
Прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та про утворення органу - ревiзiйна
комiсiя, як орган, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть та вiдповiдно, склад ревiзiйної
комiсiї - обрано та сформовано.
У 2017 роцi Товариством здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку зi
змiною типу товариства з публiчного на приватне та, у тому числi, у зв’язку зi змiною
найменування.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КДЗ» (надалi або: "Товариство", або
"Пiдприємство"), ЄДРПОУ 00191738, знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, мiсто
Покровськ, вулиця Шмiдта, будинок 3. За цiєю ж адресою знаходяться основнi засоби
(потужностi).
Органiзацiйна структура емiтента Товариства мiстить в собi п'ять основних цехiв:
1. Дробiльно - помольний цех, в цьому цеху починається перший етап виробничого циклу, де
сировина здобуває необхiдну властивiсть для подальшого використання.
2. Сировинний цех., в цьому цеху вiдбувається процес виробництва напiвфабрикату продукцiї, що
виготовляється. 3. Опалювальний цех, сюди потрапляє напiвфабрикат для кiнцевої обробки в
печах високої температури. 4. Склад готової продукцiї, примiщення, де зберiгається готова
продукцiя, а потiм вiдвантажується замовникам. 5. Ремонтно - механiчний цех, виробляє та
ремонтує форми для виробництва продукцiї, та для пiдтримки у робочому станi основних засобiв.
Також на пiдприємствi дiють допомiжнi цехи та дiлянки та також непромислова група:
гуртожиток та здравпункт.
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.
Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом звiтного перiоду, за даними бухгалтерської
звiтностi, складає 485 осiб.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ).
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.
Товариство, як 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.
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.
Товариством пiдготовленi примiтки до фiнансової звiтностi. Суми, зазначенi в даних примiтках,
достовiрнi
Виправлення бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка переглянута.
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 02.09.2014 р. № 879.
Умови здiйснення дiяльностi в Українi. В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для
ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали
та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра
полiтична криза наприкiнцi 2013р. - початку 2014р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi,
погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на
полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Економiчна
ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв
для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за
ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ
пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є
характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б
вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан
Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи
для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства. Ця фiнансова звiтнiсть за
МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на
операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан
може бути суттєвим.
Основнi положення облiкової полiтики пiдприємства полягають у наступному:
Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображенi у валютi звiтностi шляхом
перерахування суми в iноземнiй валютi з застосуванням валютного курсу на початок дня дати
здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображенi з використанням валютного курсу кiнець дня 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).
Пiсля первiсного визнання в якостi активу, 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.

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.
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.).
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 облiковуються за меншою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть розраховується з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть
реалiзацiї являє собою очiкувану суму продажу у ходi звичайної господарської дiяльностi,
зменшену на суму витрат на збут. 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.
Фiнансовий актив пiсля первiсного визнання оцiнюється за амортизованою собiвартiстю,
застосовуючи метод ефективного вiдсотка. 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 облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на
покриття сумнiвної заборгованостi. Величина резерву визначається на пiдставi термiнiв утворення
дебiторської заборгованостi та досвiду пiдприємства щодо стягнення цiєї заборгованостi.
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.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю.
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.
Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
Товариством для складання i представлення фiнансової звiтностi, на пiдприємствi протягом року
не змiнювалась.
Принципи облiкової полiтики послiдовно використовувались на протязi всiх звiтних перiодiв.
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.
Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Товариству продовжувати
безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що
принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
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 роздiлi "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента", й у
роздiлi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 i бiльш вiдсотками статутного капiталу".
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.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованої при пiдготовцi фiнансової звiтностi, описанi
нижче.
1.Основнi засоби
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".
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.
Усi основнi засоби Товариства знаходяться у робочому станi, використовуються для отримання
прибутку за основною дiяльнiстю.
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 2016 року 31457 20376 2199 979 113 55124
Надходження
2190 13424 7 840
16461
Вибуття 28 12 7 2 49
Залишок на 31 грудня 2017 року 33619 33788 2206 1812 111 71536
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31 грудня 2016 року 9461 17862 2128 530 113 30094
Нарахована амортизацiя за рiк 1684 1534 19 152 3389
Вибуття 3 11 4 2 20
Залишок на 31 грудня 2017 року 11142 19385 2147 678 111 33463
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31 грудня 2016 року 21996 2514 71 449 25030
Залишок на 31 грудня 2017 року 22477 14403 59 1134 38073
В кiнцi 2017 року основнi засоби ПрАТ «КДЗ» було переглянуто на предмет знецiнення:
Усi основнi засоби ПрАТ «КДЗ» знаходяться у робочому станi, використовуються для отримання
прибутку за основною дiяльнiстю. Змiна характеру використання активiв не передбачується.
Таким чином ознаки знецiнення основних засобiв в 2017 роцi вiдсутнi.
Строк корисного використання основного засобу встановлюється при введеннi в експлуатацiю
об'єкта основних засобiв наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi з Податковим кодексом
України.
2. Нематерiальнi активи
Облiк надходження, зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Мiжнародного

стандарту бухгалтерського облiку № 38 «Нематерiальнi активи».
Амортизацiя нематерiальних активiв рахується виходячи з термiну їхнього використання.
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, тобто нематерiальнi активи пiдприємства мають
кiнцевий термiн використання згiдно правочинним документам.
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.
Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв становлять:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Залишок на 31 грудня 2016 року 153
Надходження 15
Вибуття Залишок на 31 грудня 2017 року 168
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31 грудня 2016 року 151
Амортизацiйнi вiдрахування за 2015 рiк 2
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2017 року 153
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31 грудня 2016 року 15
Залишок на 31 грудня 2017 року
Нематерiальнi активи пiдприємства мають кiнцевий термiн використання згiдно правочинним
документам.
3. Капiтальнi iнвестицiї
2017 2016
Залишок на початок року - Витрати на капiтальнi ремонти 14815 2388
Витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв 1646 697
Витрати на придбання нематерiальних активiв 15 Разом: 16476 3085
Переведене до складу основних засобiв 16461 3085
Переведено до складу нематерiальних активiв 15
Залишок на кiнець року - 4. Запаси
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 2017 р. здiйснювався вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку № 2 «Запаси».
Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку № 2 «Запаси» по фактичних витратах на їх придбання.
При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2017 р. застосовувався метод середньозваженої собiвартостi
згiдно МСБО № 2.
2017 2016
Сировина i матерiали 17022 10199

Паливо 121 112
Тара 966 1060
Запаснi частини 2681 1250
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 177 164
Незавершене виробництво 5401 8887
Готова продукцiя 15155 51205
Товари 74 95
Разом 41597 72972
Запаси станом на 31 грудня 2017 року в сумi 41597 тис. грн. (2016 рiк: 72972 тис. грн.) вiдображенi
за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву на знецiнювання в сумi 3481 тис. грн. (2016
рiк: 3382 тис. грн.). В 2017 роцi було проведено уцiнку готової продукцiї на суму 139 тис. грн.
5. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
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.
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 115286 81543
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (14307) (304)
6. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами та iнша дебiторська заборгованiсть
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 4399` 2272`
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi - Iнша дебiторська заборгованiсть 5487 5536
Резерв сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (653) (655)
7. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
2017 2016
ПДВ 114 994
Iншi податки 1
Разом 115 994
7.1. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
2017 2016
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 5685 Усього 5685 Сума поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2017 р. достовiрна та складає 5685 тис.
грн.( акцiї ТОВ «ВАРРАНТ IН ВЕСТ» 3415,7 тис. грн.; ТОВ «СТОК КАПIТАЛ ЛТД» 2269,3 тис.
грн.).
8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Бухгалтерський облiк касових операцiй, залишкiв каси i нормативiв витрат на поточнi потреби
здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
2017 2016
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на банкiвських рахунках - Грошовi кошти у гривнях у касi та на банкiвських рахунках 586 1377
Разом 586 1377
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).

9. Iншi оборотнi активи
2017 2016
Податковi зобов’язання 1 8
Податковий кредит 351 4925
Разом 352 4933
10. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв (довгостроковi забезпечення)
2017 2016
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам - Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - 2154
Разом - 2154
10.1. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв (поточнi забезпечення)
2017 2016
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 28 Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 2519 Разом 2547 Забезпечення наступних витрат на додаткове пiльгове пенсiйне забезпечення формуються на
основi актуарної оцiнки зобов’язань та витрат.
Актуарну оцiнку забезпечень на додаткове пiльгове пенсiйне забезпечення було проведено
самостiйно.
11. Зобов’язання по виданих позиках
Короткостроковi позики 2017 2016
ТОВ «Конкорд ПФГ 312 2692
ТОВ « Коксохимремонт»
ТОВ « Конкорд Промпроект » 1 597 1597
ТОВ «МАК НВП» 500 500
ПАТ Куп'янський машинобудiвний завод 1 323 50
Всього зобов’язання по виданих позиках 3 732 4839
2.06.2017р. ПАТ «Куп’янський маш.завод» повернув позику на пiдставi Договору позики №
33/300/2016 вiд 23.12.2016р. у розмiрi 50000 грн.
Також на пiдставi Договору позики № 33/14/2017 вiд 23.01.2017р. було передано у власнiсть ПАТ
Купянский машзавод вiд ПрАТ «КДЗ» суму грошових коштiв у розмiрi 1455000 грн. Позика
надається на безвiдсотковiй основi, проценти не нараховуються та не сплачуються . Позика надана
на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики. На протязi 2017 року позика була
повернута у сумi 131753 грн.
28.03.2017р. був вiдображений у бухгалтерському облiку договiр перевода боргу № 28/03-П от
23.03.2017 р.. Первiсний боржник - ТОВ «ПФГ Конкорд» переводить свiй борг по дог.№16/07-3 от
16.07.2014г. , а Новий боржник ОЛАФ-ГРУП ТОВ приймає на себе грошовi зобов’язання перед
Кредитором за Основним договором № 09/2/2017 вiд 02.01.2017 у розмiрi 1930000 грн
28.03.2017р. був вiдображений у бухгалтерському облiку договiр перевода боргу № 28/03-П от
23.03.2017 р.. Первiсний боржник - ТОВ «ПФГ Конкорд» переводить свiй борг по дог.30/07 от
30.07.2014г.. , а Новий боржник ФIРМА ВАЛЕНТРА ТОВ приймає на себе грошовi зобов’язання
перед Кредитором за Основним договором .№ 09/280/2016 от 10.11.2016 у розмiрi 450000 грн.
12. Зобов’язання по отриманих позиках
Короткостроковi позики 2017 2016
ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
55063 ФАЛЬКОН-УКРАЇНА ТОВ 585 Всього зобов’язання по отриманих позиках 55648 11.01.2017р. на пiдставi Договору позики № ДIР-1/17 вiд 11.01.2017р. було передано у власнiсть
ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент» суму
грошових коштiв у розмiрi 412372 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. На протязi 2017
року позика була повернута.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-16/17 вiд 16.03.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 10000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики.Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики. На
протязi 2017 року позика була повернута у розмiрi 415 462,55 грн. Залишок неповернутої суми на
1.01.2018р.- 9 584 537,45 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-20/17 вiд 23.03.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 15000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 15000000,00 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-24/17 вiд 28.03.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 14100000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 14100000,00 грн.
12.04. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-29/17 вiд 12.04.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 164949 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 164949,00 грн.
На протязi 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-42/17 вiд 21.06.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 2996000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 2996000,00 грн.
26.06. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-47/17 вiд 26.06.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
07.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-50/17 вiд 07.07.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 4000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 4000000,00 грн.
13.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-53/17 вiд 13.07.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
14.07. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-56/17 вiд 14.07.2017р. було передано у

власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 1500000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1500000,00 грн.
02.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-60/17 вiд 02.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 2500000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 2500000,00 грн.
11.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-62/17 вiд 11.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
14.08. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-66/17 вiд 11.08.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 1000000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.- 1000000,00 грн.
13.09. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-71/17 вiд 13.09.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 600000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.-600000,00 грн
25.10. 2017року на пiдставi Договору позики № ДIР-82/17 вiд 25.10.2017р. було передано у
власнiсть ПрАТ «КДЗ» вiд ПАТ «Компанiя з управлiння активами «Альтера Естет Менеджмент»
суму грошових коштiв у розмiрi 618000 грн. Позичальник зобов’язується сплачувати
Позикодавцевi проценти вiд загальної суми позики. Розмiр процентiв складає 38 ,0 % вiд загальної
суми позики на рiк. Позика надана на строк один рiк з моменту надання загальної суми позики.
Залишок неповернутої суми на 1.01.2018р.-618000,00
13. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
2017 2016
Довгостроковi
векселя
10873 66860
Для облiку фiнансових зобов’язань по довгостроковим векселям в 2017 роцi
було використано ставку 1.5 % згiдно з протоколом засiдання комiсiї ПрАТ КДЗ вiд 01.07.2016р.
та узгоджено з Наглядовою радою товариства згiдно вимог п.7.3.8.Статуту.
14. Кредиторська заборгованiсть
2017 2016
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 42486 34370
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 11 43
Зобов'язання зi страхування 1506 2961
Зобов'язання з оплати працi 2078 1283
Податок з доходiв фiзичних осiб до сплати 383 318
Iншi податки 787 103

Iнша кредиторська заборгованiсть 58796 372
Разом 106047 39450
Кредиторська заборгованiсть вiдображається по собiвартостi.
15. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
2017 2016
На початок року: - Вiдстроченi податковi активи - Вiдстроченi податковi зобов’язання - -Рух за рiк: - Вiдстроченi податковi активи 3773 -Вiдстроченi податковi зобов’язання - На кiнець року: - Вiдстроченi податковi активи 3773 Вiдстроченi податковi зобов’язання 16. Податок на прибуток
2017 2016
Поточний податок 1472 1105
Вiдстрочений податок - 3773
Всього витрати на сплату податку на прибуток -2301 1105
17. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2017 2016
Доход вiд реалiзацiї продукцiї на територiї України 186990 123520
Доход вiд реалiзацiї продукцiї за межами України 81184 37895
Доход вiд реалiзацiї послуг телефонного зв’язку 131 211
Доход вiд реалiзацiї послуг проживання в гуртожитку 158 104
Доход вiд реалiзацiї iнших послуг 11 11
Доход вiд реалiзацiї товарiв 43721 3824
Разом 312195 165565
18. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2017 2016
Собiвартiсть продукцiї 162186 139621
Собiвартiсть товарiв та послуг 44700 4858
Разом 206886 144479
19. Iншi операцiйнi доходи
2017 2016
Операцiйна оренда 30 31
Операцiйна курсова рiзниця 3920 3234
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Оприбуткування активiв 1882 1674
Оприбуткування активiв по результатам iнвентаризацiї
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 170 15
Iншi операцiйнi доходи 33 55
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 107 55
Штрафи отриманi 8
Разом 6150 5064
20. Iншi операцiйнi витрати
2017 2016
Операцiйна курсова рiзниця 1005 525
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Штрафи, пенi 268 4
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально
культурного призначення 353 481

Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 14307 3
Витрати вiд реалiзацiї iноземної валюти 281 95
Уцiнка готової продукцiї 139 93
Знецiнення товарiв
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забеспечення 2370 1971
Пiльговi пенсiї - Iншi операцiйнi витрати 5947 1863
Разом 24670 5035
21. Iншi доходи
2017 2016
Оприбуткування основних засобiв 4 1
Доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 16461 10000
Вiдшкодування матерiальної збиткiв 2
Разом 16465 10003
22. Iншi витрати
2017 2016
Списання необоротних активiв 9 272
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 16461 10000
Демонтаж ранiше списаних будiвель 83
Разом 16470 10355
23. Iншi фiнансовi доходи
2017 2016
Доход вiд дисконтування довгострокових зобов’язань 3219 3527
24. Iншi фiнансовi витрати
2017 2016
Списання фiнансових витрат в зв’язку с достроковим
погашенням довгострокових зобов’язань 44256 10822
Проценти за кредит 14269
311
Разом 58525 11133
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 2017 роцi в дiяльностi пiдприємства мали мiсце стосунки з пов’язаними особами - ТОВ ГИР
Европа СП.с.о.о. на загальну сумму 36124798,50 грн.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) – Немсадзе Гурам Гiвiйович, власник iстотної участi
(4,417% з 94,596 якi не розмiщенi) ПАТ «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», та пов’язанi особи - ТОВ «Фонд К3», ТОВ «Фонд К-4», ТОВ «Фонд К-5», ТОВ «Фонд К-6».
26. Операцiї з цiнними паперами
В 2017 роцi в дiяльностi пiдприємства мали мiсце операцiї з цiнними паперами:
27.03.2017р. Продавець – ТОВ «Смартактив» на пiдставi договору № БВ17-2703-5 вiд 27.03.2017р.
передала у власнiсть ПрАТ КДЗ цiннi папери (акцiї простi iменнi ПАТ «Iнжбудсервiс») на суму
7000000 грн.
30.03.2017р. на пiдставi договору №БВ17-3003-1 вiд 30.03.2017р. були проданi акцiї простi iменнi
ПАТ «Iнжбудсервiс») на суму 3584334,81 грн. Покупець ТОВ «ВАРРАНТ IНВЕСТ»
08.08.2017р. Продавець – ТОВ «Сток Капiтал ЛТД » на пiдставi договору № БВ17-2707-3 вiд

27.07.2017р. передала у власнiсть ПрАТ КДЗ цiннi папери (акцiї простi iменнi ПАТ «Конкорд
IНК») на суму 10607682 грн
10.08.2017р. на пiдставi договору №БВ17-3107-1 вiд 31.07.2017р. були проданi акцiї простi iменнi
ПАТ «Iнжбудсервiс») на суму 10607682 грн. Покупець ТОВ «ВАРРАНТ IНВЕСТ»
12.12.2017р. Продавець – ТОВ «Сток Капiтал ЛТД » на пiдставi договору № БВ17-112-1 вiд
01.12.2017р. передало у власнiсть ПрАТ КДЗ цiннi папери (iнвестицiйнi сертифiкати iменнi ТОВ
«Всеукраїнська управляюча компанiя» ) на суму 2269297 грн.
20.12.2017р. Продавець – ТОВ «Сток Капiтал ЛТД» на пiдставi договору № БВ17-0412-1 вiд
04.12.2017р. передало у власнiсть ПрАТ КДЗ цiннi папери (акцiї простi iменнi ПАТ «СК Промiнь
») на суму 2269297 грн
20.12.2017р. на пiдставi договору №БВ17-0612-1 вiд 06.12.2017р. були проданi акцiї простi iменнi
ПАТ «СК Промiнь » на суму 2269297 грн. Покупець ТОВ «БЕТА АКТИВ ».
27. Умовнi зобов’язання
Загальнi претензiї
Станом на 31 грудня 2017 року не iснує жодних юридичних позовiв або претензiй до
пiдприємства, якi б могли суттєво впливати на його фiнансовий стан.
28. 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 2017 роцi не було нарахування дивiдендiв.
29. 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.
Визначення та розкриття справедливої вартостi: Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна
обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за
винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї.
Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна
фiнансового iнструменту. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася
Товариством виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв
оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi
необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi

характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують
обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути
застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу
iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть
фiнансових iнструментiв визначалася Товариством виходячи з наявної ринкової iнформацiї i
належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає
незалежних ринкових котирувань.
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть
iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна
справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою г'рунтується на методi
дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку
запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний
термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику
контрагента.
Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки.
Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i
встановленим термiном погашення г'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз
застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i
аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу
або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу,
дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення
зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова
вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Управлiння фiнансовими ризиками, включаючи аналiз чутливостi (Аналiз чутливостi товариства в
умовах, в яких здiйснюється дiяльнiсть):
В зв’язку з постiйними змiнами цiнової полiтики на енергоносiї, водопостачання, опалення,
вiдповiдно на постiйне зростання цiн на сумiшi, якi потрiбнi для виробництва, тощо, постiйною
змiною умов податкового кодексу, iншого законодавства, тощо - Керiвництво не може
передбачити всi тенденцiї, у тому числi ризики, якi можуть з’явитися при виготовленнi продукцiї,
тощо, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в
сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та
подальшого розвитку Пiдприємства.
30. 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.
31. Аналiз показникiв фiнансового стану товариства:
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 пiдприємства проаналiзована на основi даних балансу про активи шляхом
розрахунку коефiцiєнтiв абсолютної лiквiдностi, швидкої лiквiдностi i покриття.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, розрахований як спiввiдношення грошових коштiв та поточних
фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань становить на 01.01.2017 р. – 0,03, на 31.12.2017 р. –
0,06 та не досягає норми, рiвної 0,25.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, розрахований як спiввiдношення грошових коштiв, поточних
фiнансових iнвестицiй i дебiторської заборгованостi до поточних зобов'язань, на 31.12.2017 р.
становить 1,08 та перевищує норму, яка дорiвнює 0,6 - 0,8.
Коефiцiєнт покриття, що характеризує спiввiдношення поточних активiв пiдприємства до його
поточних зобов'язань на 01.01.2017 р. становить – 4,86 на 31.12.2017 р. – 1,46 i досягає норму
даного показника (1,0 - 2,0).
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 01.01.2017 р. – 1,27, на 31.12.2017 р. – 1,48, при нормi не
бiльш за 1.
Показник автономiї пiдприємства, що вiдображає частку власного капiталу в загальному об'ємi
коштiв становить на 01.01.2017 р – 0,44, на 31.12.2017 р.- 0,40 при нормi не менш за 0,25.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi становить на 01.01.2017 р. – 0,79, на 31.12.2017 р. - 0,68, при
нормi не менш 0,2.
На основi проведеного аналiзу - Товариство є платоспроможним (виходячи з коефiцiєнтiв швидкої
лiквiдностi та покриття) та фiнансово-незалежним (виходячи з коефiцiєнта автономiї та фiнансової
незалежностi) пiдприємством.
Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам.
32. Iншi подiї пiсля дати балансу:
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.
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було.
У перiод пiдготовки рiчного звiту за 2017р., наглядової радою товариства, затверджено дату
проведення чергових загальних зборiв за 2017р., проект їх порядку деного та iншу необхiдну
iнформацiю. У вiдповiдностi до затвердженого проекту перелiку питань та їх проектiв рiшень можливi змiни у частинi скасування одноосiбного виконавчого органу та утворення колегiального
виконавчого органу, виконання iнших, в зв’язку iз цим, передбачених законодавством вимог.
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