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

Вереiтiнов Валерiй Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.03.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04852585
4. Місцезнаходження
Харківська , Харкiвський район, 62418, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, б. 41
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)-784-99-09 (057)-784-99-09
6. Електронна поштова адреса
kdsk@bk.ru

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

26.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 79 (3876)

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.kdsk.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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

X

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)

X

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

X

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

33. Примітки

АТ "КДБК" зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприємцiв 15.10.1993 р. № 1471120000000371 згiдно з
випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзiчних осiб пiдприємцiв серiї ААВ № 513593 вiд 24.01.2014 р.
АТ "КДБК" в 2013 роцi не брало участi у створеннi юридичних осiб, не
користувалось послугами рейтингого агентства, не здiйснювало випуск
облiгацiй та iпотечних облiгацiй, не випускало iншi цiннi папери, не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року. У пiдприємствi
вiдсутня посада корпоративного секретаря.
АТ "КДБК" не випускало борговi цiннi папери, iпотечнi цiннi папери.
АТ "КДБК" не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.
Пiдприємство не використовує прохiднi цiннi папери.
У зв'язку з тим, що АТ "КДБК" не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення елекроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi, iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 513593
3. Дата проведення державної реєстрації
15.10.1993
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
784707
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)
322
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництсво житлових i нежитлових будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг техничного
консультування в цих сферах
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння АТ "КДБК": 1. Загальнi Збори. 2. Наглядова рада. 3. Виконавчий орган Генеральний директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ТЕРРА БАНК"
2) МФО банку
380601
3) поточний рахунок
26004301019100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"

5) МФО банку
351618
6) поточний рахунок
26003000122006
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
серiя АГ
архiтектурно15.04.2011
15.06.2015
№ 576099
будiвельна
iнспекцiя

Господарська дiяльнiсть, пов'зана iз створенням об'єктiв
архiтектури
Опис

Дата закiнчення дiї лiцензiї - 15.06.2015 р. Пiсля
цього термiн дiї лицензiї буде продовжений.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ "Укрсоц-Капiтал"
(ПВIФ "Основа-Буд")

33058377

01133Україна м. Київ б-р
Лесi Українки, буд. 34, оф.
205

0.001338079000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

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

Фiзичнi особи - 1649 осiб

99.998661921000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тер-Степанян Емiль Шаваршович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 329745 26.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1951

5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", попередня посада - Голова наглядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
має право:
- Отримувати 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 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством/ дочiрнiм пiдприємством Товариства письмового
запиту на iм'я Генерального директора Товариства/ директора дочiрнього пiдприємства
Товариства;
- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом голосу з усiх питань;
- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради;
- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради.
обов'язки:
- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i
розумно;
- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю,
що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою їм в результатi
здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв;
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою.
Голова Наглядової ради:
- Органiзовує роботу Наглядової ради.
- Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
- Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв засiдань
Наглядової ради.
- Вiдкриває Загальнi збори, головує на них, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.
- Реалiзує право членiв Наглядової ради на вiдпустки, пiльги передбаченi колективним договором
Товариства тощо.
- Готує пропозицiї (проекти рiшень) щодо кошторису фiнансування Наглядової ради на розгляд
Наглядовою радою для подальшого затвердження Загальними зборами.
- В рамках затвердженого Загальними зборами кошторису Наглядової ради у разi необхiдностi
розшифровує статтi кошторису та здiйснює перерозподiл витрат за виключенням тих умов та
витрат, якi встановленi договорами з членам Наглядової ради.
- За рiшенням Наглядової ради в рамках затвердженого Загальними зборами кошторису
Наглядової ради здiйснює дiї, пов'язанi з формуванням апарату (штату) Наглядової ради, визначає
умови роботи та оплату працi робiтникам апарату Наглядової ради, приймає на роботу, звiльнює,
надає вiдпустки, згiдно Положення "Про оплату працi", пiльги, передбаченi колективним
договором Товариства тощо.
- На пiдставi рiшення Наглядової ради здiйснює представництво Товариства у будь-яких
об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiях, концернах, консорцiумах та iн.), промислово-фiнансових
групах, iнших юридичних особах, в яких Товариство є засновником (учасником). Пiд час

виконання своїх обов'язкiв з представництва Товариства голосує з усiх питань порядку денного
Загальних зборiв в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiях, концернах, консорцiумах та iн.),
промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах, в яких Товариство є засновником
(учасником), пiдписує необхiднi документи, виконує iншi юридично значимi дiї, пов'язанi з
участю Товариства в них.
Має iншi повноваження та обов'язки згiдно з ст. 12 Статуту АТ "КДБК" та Положення про
Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 428965,94 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алексанян Армен Яшаєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 138794 15.12.2010 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - член нагядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
має право:
- Отримувати 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 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством/ дочiрнiм пiдприємством Товариства письмового
запиту на iм'я Генерального директора Товариства/ директора дочiрнього пiдприємства
Товариства;
- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом голосу з усiх питань;
- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради;
- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради.
обов'язки:
- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i
розумно;

- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю,
що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою їм в результатi
здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв;
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою.
Має iншi повноваження та обов'язки згiдно з ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про
Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 151807,10 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костикова Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 390276 31.01.1997 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - член нагядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
має право:
- Отримувати 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 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством/ дочiрнiм пiдприємством Товариства письмового
запиту на iм'я Генерального директора Товариства/ директора дочiрнього пiдприємства
Товариства;
- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом голосу з усiх питань;
- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради;
- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради.
обов'язки:
- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i
розумно;
- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю,

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою їм в результатi
здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв;
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою.
Має iншi повноваження та обов'язки згiдно з ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про
Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 152443,49 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобода Юрiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 533909 17.06.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - член нагядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
має право:
- Отримувати 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 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством/ дочiрнiм пiдприємством Товариства письмового
запиту на iм'я Генерального директора Товариства/ директора дочiрнього пiдприємства
Товариства;
- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом голосу з усiх питань;
- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради;
- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради.
обов'язки:
- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i
розумно;
- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю,
що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою їм в результатi

здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв;
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою.
Має iншi повноваження та обов'язки згiдно з ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про
Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 96845,00 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Займає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КУРЯЖ-ЦЕНТР", 61145, м.
Харкiв, вул. Новгородська, б. 3
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тер-Степанян Емiль Емiльович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 078692 16.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - член нагядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
має право:
- Отримувати 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 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством/ дочiрнiм пiдприємством Товариства письмового
запиту на iм'я Генерального директора Товариства/ директора дочiрнього пiдприємства
Товариства;
- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом голосу з усiх питань;
- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради;
- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради.
обов'язки:
- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i
розумно;
- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю,

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою їм в результатi
здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв;
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою.
Має iншi повноваження та обов'язки згiдно з ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про
Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 150054,72 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вереiтiнов Валерiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 641772 10.02.1998 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, формування фондiв, необхiдних для статутної
дiяльностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за ефективну роботу пiдприємства, виконання рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, iншi повноваження зг.з ст. 13 Статуту АТ
"КДБК" та Положення про Генерального директора.
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 186444,08 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiнська Тетяна Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 749639 17.03.1998 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - начальник фiнансово-економiчної служби.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК", iншi повноваження зг. з ст. 14 Статуту
АТ "КДБК" та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Винагорода Головi ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панченко Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 324391 05.10.1999 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - майстер сантехничної дiльницi.
8) дата обрання та термін, на який обрано

01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК", iншi повноваження зг. з ст. 14 Статуту
АТ "КДБК" та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Винагорода члену ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Ольга Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 788487 04.09.2005 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС", посада - заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК", iншi повноваження зг. з ст. 14 Статуту
АТ "КДБК" та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Винагорода члену ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коган Євгенiя Iллiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
МК 292794 10.09.1996 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство "Будiндустрiя", посада - головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.11.1998 не обмежено
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
органiзацiя та ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог
нормативно-правових актiв чинного законодавтсва України
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 89262,19 грн.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

1

2

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи
3

4

Кількість за видами акцій
Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у прості
прості на
привілейовані привілейовані
(штук)
відсотках)
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
5

6

7

8

9

10

Голова
наглядової
ради

МК 329745 26.11.1996 ЦВМ
Тер-Степанян
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
Емiль Шаваршович
України в Харкiвськiй областi

44984

60.19214815200

44984

0

0

0

Член
наглядової
ради

МТ 138794 15.12.2010
Алексанян Армен Пiсочинським ВМ Харкiвського
Яшаєвич
РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi

500

0.66903952600

500

0

0

0

Член
наглядової
ради

Костикова
Людмила
Володимирiвна

МК 390276 30.01.1997
Фрунзенським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

862

1.15342414400

850

0

12

0

Член
наглядової
ради

Лобода Юрiй
Євгенович

МК 533808 17.06.1997 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

6477

8.66673803000

6472

0

5

0

ММ 078692 16.12.1998 ЦВМ
Тер-Степанян
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
Емiль Емiльович
України в Харкiвськiй областi

5554

7.43169106400

5550

0

4

0

7019

9.39197687700

7014

0

5

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

10

0.01338079

10

0

0

0

Член
наглядової
ради

ММ 641772 10.02.1998
Генеральний Вереiтiнов Валерiй
Червонозаводським РВ УМВС
директор
Вiкторович
України в Харкiвськiй областi
Голова
ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
член
ревiзiйної

МК 749639 17.03.1998
Бєлiнська Тетяна Пiсочинським ВМ Харкiвського
Леонiдiвна
РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi
Коган Євгенiя
Iллiвна

МК 292794 10.09.1996
Ленiнським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

Панченко Лариса
ММ 324391 05.10.1999
Василiвна
Пiсочинський ВМ Харкiвського

РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi

комiсiї
член
ревiзiйної
комiсiї

Саєнко Ольга
Борисiвна

МН 788487 24.09.2005
Пiсочинським ВМ Харкiвського
РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi
Усього

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

20

0.02676158

20

0

0

0

65396

87.50501779600

65370

0

26

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
юридичної особи
за ЄДРПОУ

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у прості
(штук)
відсотках)
іменні

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у прості
(штук)
відсотках)
іменні

Тер-Степанян
Емiль
Шаваршович

МК 329745 26.11.1996 ЦВМ Дзержинського
РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
Усього

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

44984

60.19214815200

44984

0

0

0

44984

60.19214815200

44984

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

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

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2013
89.370000000000
Перелiк питань:
1.Про прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
2. Про обрання секретаря загальних зборiв.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради АТ "КДБК" за 2012 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора АТ "КДБК" за 2012
рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
6. Про затвердження висновку ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi АТ "КДБК" за результатами 2012 року.
7. Про затвердження рiчного звiту АТ "КДБК" за 2012 рiк.
8. Про розподiл прибутку та збиткiв АТ "КДБК".
9. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за простими акцiями АТ "КДБК"
10. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ "КДБК".
11. Про схвалення договору пiдряду на виконання робiт з будiвництва 70-квартирного житлового
будинку в с. Подвiрки Дергачiвського району, Харкiвської областi та додаткових угод до нього.
Особа, яка iнiцювала проведеннячергових загальних зборiв - АТ "КДБК".
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Затвердили порядок проведення загальних зборiв
2. Обрали секретаря загальних зборiв.
3. Затвердили звiт наглядової ради АТ "КДБК" за 2012 рiк.
4. Затвердили звiт генерального директора АТ "КДБК" за 2012 рiк.
5. Затвердили звiт ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
6. Затвердили висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi АТ "КДБК" за результатами 2012 року.
7. Затвердили рiчний звiт АТ "КДБК" за 2012 рiк.
8. Розподiлили прибуток АТ "КДБК"
9. Затвердили розмiр рiчних дивiдендiв за простими акцiями АТ "КДБК".
10.Затвердили кошторис наглядової ради АТ "КДБК".
11. Схвалили договiр пiдряду на виконання робiт з будiвництва 70-квартирного житлового будинку в
с. Подвiрки Дергачiвського району, Харкiвської областi та додаткових угод до нього.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

12771.540

77204.40

12771.540

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

10.590

1.05

10.590

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

7842.00

12771.540

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

31.01.2014

25.04.2013

30.01.2013

Дата виплати
дивідендів

16.05.2014

25.06.2013

19.06.2013

Опис

Статутом АТ "КДБК" визначено розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 10,59 грн. Дата
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за
2012 рiк, - 30.01.2013 р.
Порядок виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями:
-право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями мали особи, якi включенi до перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС".
Перелiк осiб, якi мали право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС",
складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями акцiонерам - фiзичним особам здiйснювалась
генеральним директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" у кiмнатi № 2 на 5-му поверсi адмiнiстративно-побутового
комплексу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" за умови пред'явлення оригiналу документа, що посвiдчує
особу акцiонера, або оригiналу документа, що посвiдчує особу представника акцiонера, та
посвiдченої вiдповiдно до законодавства України довiреностi на отримання представником
акцiонера дивiдендiв за привiлейованими акцiями;
iншим акцiонерам виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснювалась генеральним
директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" у кiмнатi № 2 на 5-му поверсi адмiнiстративно-побутового
комплексу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" за умови пред'явлення оригiналу документа, що посвiдчує
особу представника акцiонера, та посвiдченої вiдповiдно до законодавства України довiреностi на
отримання представником акцiонера дивiдендiв за привiлейованими акцiями або оригiналiв
(вiдповiдним чином засвiдчених копiй) iнших документiв, що пiдтверджують повноваження
представника акцiонера на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями.
дата виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 19 червня 2013 року, строк виплати
дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 2 днi.
Рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями за 2012 рiк прийнято рiшенням загальних
зборiв вiд 19 квiтня 2013 року (протокол № 34 вiд 24.04.2013 р.). Дата складання перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями за 2012 рiк - 25 квiтня 2013 р. Дата
виплати дивiдендiв за простими акцiями - 25 червня 2013 р. Нарахування дивiдендiв - 1,05 грн. на
1 просту акцiю. Порядок виплати дивiдендiв за простими акцiями ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :
- право на отримання дивiдендiв за простими акцiями мають особи, якi включенi до перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС». Перелiк осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв за простими акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», буде складено в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- виплата дивiдендiв за простими акцiями акцiонерам - фiзичним особам здiйснюватиметься у
кiмнатi № 2 на 5-му поверсi адмiнiстративно-побутового комплексу ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за
умови пред’явлення оригiналу документа, що посвiдчує особу акцiонера, або оригiналу
документа, що посвiдчує особу представника акцiонера, та посвiдченої вiдповiдно до
законодавства України довiреностi на отримання представником акцiонера дивiдендiв за простими
акцiями;
- iншим акцiонерам виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюватиметься у кiмнатi № 2 на
5-му поверсi адмiнiстративно-побутового комплексу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за умови пред’явлення
оригiналу документа, що посвiдчує особу представника акцiонера, та посвiдченої вiдповiдно до
законодавства України довiреностi на отримання представником акцiонера дивiдендiв за простими
акцiями або оригiналiв (належним чином засвiдчених копiй) iнших документiв, що пiдтверджують
повноваження представника акцiонера на отримання дивiдендiв за простими акцiями.
Статутом АТ "КДБК" визначено розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 10,59 грн. Дата
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за
2013 рiк, - 31.01.2014 р.
Для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2014 роцi встановлено
такий порядок та строк виплати дивiдендiв:
- право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями матимуть особи, якi включенi до
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС»;
- перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС», складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України;
- виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями буде здiйснюватись з 16 травня 2014 року у
порядку та строки, встановленi законодавством України.
Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. дивiденди за простими акцiями АТ "КДБК" за
2013 рiк не нараховуються.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "МЕРКУРIЙ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360386

Місцезнаходження

61002 Україна Харківська Київський район м. Харкiв вул.
Петровського, б. 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей 493459286526
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(057)-758-16-35

Факс

(057)-700-92-57

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20064500

Місцезнаходження

01033 Україна Київська Голосiївський район м. Київ вул.
Саксаганського, б. 36-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581146
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.08.2012

Міжміський код та телефон

(044)-490-57-88

Факс

(044)-490-57-88

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Гарантiя"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21130899

Місцезнаходження

04070 Україна Київська Подiльський район м. Київ вул.
Костянтинiвська, 56

Номер ліцензії або іншого документа на цей 594080
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044)-207-49-94

Факс

(044)-207-49-94

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова дiяльнiсть. У формi обов язкового: страхування предмета
iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченковський м. Київ вул. Грiнченка, б. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

0

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)-377-72-65

Факс

(044)-279-12-49

Вид діяльності

0

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма "Ангор", Товариство з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23762422

Місцезнаходження

61009 Україна Харківська Червонозаводським м. Харкiв вул.
Достоєвського, б. 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1230
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(057)-732-53-31

Факс

вiдсутнiй

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

надання аудиторських та бухгалтерських послуг

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

128/20/1/10

Харкiвське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних парерiв

UA4000083869

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.500

73528

772044.000

98.386276661000

1

18.08.2010

Опис

18.08.2010

129/20/1/10

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук) вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Операцiї по торгiвлi цiнними паперами за 2013 рiк не проводилися.Акцiї до лiстингу не включенi. Акцiї включенi до бiржового списку
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА"

Харкiвське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних парерiв

UA4000083935

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.500

1206

12663.000

1.613723339000

Операцiї по торгiвлi цiнними паперами за 2013 рiк не проводилися.Акцiї до лiстингу не включенi. Акцiї включенi до бiржового списку
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА"

XI. Опис бізнесу
25 березня 2011 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства
закритого типу "Куряжський домобудiвельний комплекс" (протокол № 31 вiд 25.03.2011 р.)
найменування "Акцiонерне товариство закритого типу "Куряжський домобудiвельний комплекс"
змiнено на "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС".
Мiсцезнаходження пiдприємства: 62418, Харкiвська обл., Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул.
Кiльцева,41
Телефон/факс: (057) 784-99-09
Код ЕДРПОУ: 04852585
До органiзацiйної структури пiдприємства входять
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган - Генеральний директор, у пiдпорядкованностi якого знаходяться перший
заступник генерального директора, заступник генерального директора з безпеки, заступник
генерального директора з фiнансiв та економицi, заступник генерального директора з
виробництва, служба економiчної безпеки, вiддiл кадрiв, бухгалтерiя, юридичний вiддiл,
комерцiйний директор, вiддiл продажiв, фiнансово-економiчна служба, вiддiл орендних вiдносин,
вiддiл технiчного контролю, департамент виробництва, який поєднує виробничий комплекс та
будiвельний комплекс, департамент замовника (до якого належить проектна група).
АТ "КДБК" має наступнi дочiрнi пiдприємства:
ДП "Автосервiс", мiсцезнаходження -смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, 41
ДП "Восток", мiсцезнаходження - смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, 41
Змiни у органiзацiйнiй структурi АТ "КДБК" у 2013 роцi порiвняно з 2012 роком:
- лiквiдовано вiддiл маркетингу та реклами,
- лiквiдовано посаду "Начальник виробництва" промислового комплексу,
- з'явилась посада "Iнженер техничного нагляду".
- змiнено пiдпорядкованнiсть вiддiлу орендних вiдносин, центрального складу.
Крiм того, 23.01.2013 р. будо прийнято рiшення про закриття фiлiї "АВТОПАС" АТ "КДБК" у
зв'язку з припиненням фiлiєю господарської дiяльностi (наказ генерального директора АТ "КДБК"
вiд 23.01.2013 р. № 14). 07.06.2013 року лiквiдовано ДП "РАП" АТ "КДБК".
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу АТ "КДБК" за 2013 рiк
склала 322 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом - 2 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати працi за 2013 рiк усiх працiникiв - 9645,3 тис. грн., що на
76,7 тис. грн. менше, нiж у 2012 роцi. Зменшення фонду оплати працi зумовлено зменшенням
об'ємiв виконаних робiт у 2013 роцi вiдносно 2012 р. АТ "КДБК" постiйно займається навчанням
працiвникiв пiдприємства для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкаiї працiвникiв
операцiйним потребам АТ "КДБК".
1. Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Регiональне будiвництво"
Мiсцезнаходження об'єднання - 61005, Харкiвська обл., м. Харкiв, Московський район, проспект
Московський, б. 131
Опис дiяльностi: дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, консультування з питань
комерцiйної дiяльностi та управлiння, дослiдження кон'юктури ринку та виявлення суспiльної
думки.
АТ "КДБК" є членом Асоцiацiї.
Термiн участi - не обмежений

2. Найменування об'єднання - Об'єднання органiзацiй роботодавцiв Харкiвської области "Гранiт"
Мiсцезнаходження об'єднання - 61012, м. Харкiв, вул. Коцарська, б. 2/4
Опис дiяльностi: громадське об'єднання пiдприємств
АТ "КДБК" є членом органiзацiїї.
Термiн участi - не обмежений

АТ "КДБК" разом з ТОВ "СХIД" та ЖСК "БУДСОЮЗ" здiйснює спiльну дiяльнiсть на
будiвництво житлового будинку в м. Харкiв по вул. Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського
району).
Сума вкладу АТ "КДБК" станом на 31.12.2013 р. складала 9893,7 тис. грн. (в т.ч. за 2013 рiк - 774,7
тис. грн.).
Спiльна дiяльнiсть спрямована на досягнення спiльної господарської мети, а саме: забудови
земельної дiлянки, яка розташована по вул. Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського району)
у м. Харковi, та введення новозбудованого житлового будинку в експлуатацiю в установленому
чинним законодавством України порядку. Пiд забудовою земельної дiлянки слiд розумiти
комплекс заходiв, необхiдних для вiдведення земельної дiлянки, отримання вiдповiдних дозволiв,
необхiдних для проведення будiвництва об єкту, а також проектування, будiвництво та введення в
експлуатацiю об єкту.
Вклад ТОВ "СХIД" - право на забудову земельної дiлянки за вищевказаною адресою.
Вклад ЖСК "БУДСОЮЗ" - матерiальнi активи (будiвельнi матерiали, будiвельна технiка,
обладнання i т.i.), грошовi кошти, знання на навички у сферi капiтального будiвництва.
Вклад АТ "КДБК" - знання та навички у сферi капiтального будiвництва, грошовi кошти.
Фiнансовий результат за звiтний перiод вiдсутнiй.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2013 роцi АТ "КДБК" не отримувало.
Основнi положення облiкової полiтики АТ "КДБК":
1. Визнання доходiв та витрат
Доходи Товариства визнаються за принципом нарахування, коли iснує впевненiсть, що у
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчним вигiд, та сума доходу може бути
достовiрно визнана.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до
покупця значних рискiв, переваг та контроль над активами (товар вiдвантажено або квартира
передана чи продана за договором купiвлi-продажу, та право власностi передано), та дохiд
вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi до МСБО 18 «Дохiд».
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi до полiтики
Товариства не передбачено.
У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт вiдповiдно до укладеного договору,
дохiд визнається на пiдставi пiдписаних актiв виконаних будiвельно-монтажних робiт, або
визначається на пiдставi загальної вартостi договору та вiдсотку виконання.
Вiдсотковий дохiд визнається у тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу
нарахування.
Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
2. Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо за умовами оренди передаються в основному
всi ризики та винагороди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, та оренда вiдповiдає одному з
критерiїв визнання у вiдповiдностi до МСБО 17 “Оренда”. Усi iншi види оренди визнаються

операцiйною орендою.
Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства по
найменшiй вартостi або справедливiй вартостi або дисконтованiй вартостi мiнiмальних орендних
платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається у звiт про фiнансовий стан
пiдприємства як зобов’язання з фiнансової оренди, з розподiленням на довгострокову та поточну
заборгованiсть.
Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотку. Вiдсоток
визначається орендодавцем у вiдповiдному договорi або як ставка можливого залучення.
Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати протягомi вiдповiдних перiодiв
оренди.
Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як
витрати на прямолiнiйнiй основi, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати
в часi вигоди користувача, навiть коли платежi не здiйснюються на такiй основi.
У випадку надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, належнi частки отримання вiд
орендатора, вiдображаються у складi iншого доходу у розмiрi нарахованих поточних платежiв.
3. Iноземнi валюти
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є
функцiональною валютою.
Господарськi операцiї, що здiйснюються в iноземнiй валютi, при первiсному визнаннi
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi
монетарнi статтi, що облiкуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi,якi виникли при перерахунку, вiдображаються сумуючим пiдсумком у звiтi про
фiнансовi результати того перiоду, у якому вони виникли.
4. Витрати на позики
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi приймає базовий пiдхiд до облiку витрат на позики,
вiдображений у МСБО 23 «Витрати на позики».
Витрати на позики (вiдсотки та iншi витрати, пов’язанi з залученням коштiв) визнаються як
витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi
результати.
5. Виплати робiтникам
Усi виплати робiтникам у Товариствi враховуються як поточнi вiдповiдно до МСБО 19 «Виплати
працiвникам».
При здiйсненнi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соцiальний
внесок за своїх робiтникiв у розмiрi, передбаченим чинним Законодавством України.
Недержавне Пенсiйне страхування робiтникам до досягнення пенсiйного вiку здiйснюється за
заявою робiтникiв, кошти перераховуються у вказанi фонди. Такi внески для Товариства є
внесками до Пенсiйних програм з встановленими внесками, тому вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати.
6. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Товариства у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз оподаткованого прибутку за звiтний
перiод, визначений у вiдповiдностi до Податкового кодексу України.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у
зв’язку iз наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов’язань. Вiдстроченi
податки на прибуток визначаються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу
облiку зобов’язань.

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються по податковим ставкам, якi, як
очiкується, будуть використанi у перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi
зобов’язання на пiдставi податкових ставок, дiючих на звiтну дату, або про введення в дiю яких
було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того,
що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку надасть можливiсть реалiзувати вiдстроченi
податковi активи, або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдстрочених податкових
зобов’язань.
7. Основнi засоби
Основнi засоби АТ “КДБК” враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 16 “Основнi засоби ”.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи АТ “КДБК”, строк корисного використання
яких очикується бiльше одного року, первiсна вартiсть яких перевищує 2500,00 грн. Цi активи
використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для
здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй.
Основнi засоби АТ “КДБК” облiковуються пооб’єктно.
Готовi до експлуатацiї об’єкти, котрi плануються до використання у складi основних засобiв, до
моменту початку експлуатацiї, вiдносяться до класу придбаних, але не введених в експлуатацiю
основних засобiв.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка включає в себе вартiсть придбання
та всi витрати, пов’язанi з доставкою та доведенням об’єкту до експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об’єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим
витратам. У момент вводу до експлуатацiї їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у
вiдповiдностi до МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв ”.
Лiквiдацiйна вартiсть — це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при
його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням витрат при його
вибуттi. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв визначити не має
можливостi або вона не суттєва за сумою, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю пiд час прийомки основних засобiв та затверджується Генеральним директором. Строк
корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної
iнвентаризацiї.
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих у лiзинг, встановлюється
вiдповiдним строку дiї договору лiзингу (строк сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по кожному об’єкту основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним
методом, виходячи iз строку корисного використання цих об’єктiв. Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою вводу до експлуатацiї.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносяться до витрат
перiоду, у якому вони були здiйсненi. Вартiсть значних оновлень основних засобiв, якi призвели
до подовження строку експлуатацiї, збiльшення об’єму виробництва та iнш., капiталiзується.
Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови
визнання матерiального активу, вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного
об’єкту, операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компоненту.
Земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi пiдприємства, вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi по вартостi придбання.
Для оцiнки вартостi основних засобiв використовується модель собiвартостi.
У випадку, коли є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися, слiд оцiнити суму
очiкуваного вiдшкодування такого активу та вiдобразити це у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБУ 36 “Зменшення корисностi активiв ”.
Основнi засоби, якi призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, враховуються у
вiдповiдностi до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть ”.
8. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi

вiдповiдно МСБО 38 “Нематерiальнi активи ”.
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, котрi не мають матерiальної форми та
контролюються Товариством, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та
використовуються протягом бiльш 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або для передачi в оренду iншим особам.
Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
• патенти;
• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• лiцензiї;
• торговi марки з урахуванням брендiв.
Програмне забезпечення, яке є невiдокремленим та необхiдним для забезпечення роботи основних
засобiв, враховується у складi цих об’єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються по первiснiй вартостi (собiвартостi), яка враховує вартiсть
придбання та витрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається iз всiх витрат на
створення, виробництво та пiдготовку до експлуатацiї. Витрати на вишукування (науково-дослiднi
роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Собiвартiсть нематерiального активу збiльшується на суму додаткових витрат, якщо:
• iснує iмовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних
вигiд, якi будуть бiльше, нiж первiсно оцiнений рiвень ефективностi;
• цi витрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо понесенi по нематерiальному активу витрати необхiднi для пiдтримання первiсно оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягомi строку їх використання,
але не менш 5 рокiв. Нарахування амортизацiї починається у мiсяцi, наступному пiсля вводу до
експлуатацiї нематерiального активу.
Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк
спецiальною комiсiєю, призначеною керiвництвом пiдприємства, виходячи з:
• морального зносу, правових та iнших обмежень вiдносно строкiв використання та iнших
факторiв;
• строкiв використання подiбних активiв, затверджених керiвництвом пiдприємства.
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням
можливого зменшення корисностi активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 “Зменшення корисностi
активiв”.
9. Запаси
Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2
«Запаси».
Запаси облiковуються за однорiдними групами:
• сировина та матерiали;
• запаснi частини;
• паливо;
• напiвфабрикати придбанi;
• незавершене виробництво;
• готова продукцiя;
• товари.
Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбання та iнших витрат,
безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних
витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї в
Товариствi використовується попередельний метод облiку витрат на виробництво. Особливiсть
технологiї виробництва визначає один передiл - для виробництва бетону та (або) арматурних

каркасiв, якi є напiвфабрикатами для послiдуючого передiлу - формування залiзобетонних
конструкцiй.
Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї виробництва залiзобетонних виробiв:
а) основнi сировина та матерiали;
б) допомiжнi сировина та матерiали;
в) технологiчнi енергоресурси;
г) заробiтна плата та нарахування на неї основного виробничого персоналу.
Товариство використовує наступнi статтi витрат на будiвництво:
а) матерiали (у тому числi залiзобетонi вироби, будiвельнi матерiали та iнше);
б) вартiсть експлуатацiї машин та механiзмiв;
в) заробiтна плата основного будiвельного персоналу та нарахування на неї.
Товариство використовує метод ФIФО для оцiнки запасiв при їх вибуттi та передачi у
виробництво.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: собiвартостi або
чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї — це можлива цiна реалiзацiї у результатi
звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат на продаж.
Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва та готової продукцiї на складi
визначається за окремими найменуваннями.
У випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини та матерiалiв нижча собiвартостi, та цiна
реалiзацiї готової продукцiї не змiнюється, зменшення вартостi сировини та матерiалiв не
вiдображається.
10. Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»
та 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». В цiлях складання фiнансової звiтностi
класифiкуються по катерогiях:
• призначенi для торгiвлi;
• якi утримуються до погашення;
• у наявностi для продажу;
• iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються за справедливою вартостю з вiднесенням її
змiни на прибуток (збиток).
Iнвестицiї, якi мають фiксований строк погашення та утримуються до погашення, враховуються по
амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого строку погашення, враховуються
по собiвартостi.
Iнвестицiї у наявностi для продажу враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни
на власний капiтал.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються за пайовим методом.
11. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть — це договiрнi вимоги, якi пред’являються покупцям та iншим особам
на отримання грошових коштiв, товарiв чи послуг. При складаннi фiнансової звiтностi дебiторська
заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або
операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути
вiднесена до поточної).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за
реалiзованi у ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари та послуги) та неторгова
(поточна) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих
активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається
по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з
урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв
сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється з використанням методу класифiкацiї

дебiторiв за наступними строками виникнення:
• до 1-го мiсяця;
• вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв;
• бiльше 6-ти мiсяцiв.
Оцiночнi коефiцiєнти визначаються на пiдставi iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв з
урахуванням факторiв присутностi об’єктивних пiдстав того, що Товариство не зможе стягнути
дебiторську заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстроченого податку на прибуток)
облiковується залежно вiд виду амортизованiй або дисконтованiй вартостii.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в установах банкiв, готiвковi грошовi
кошти у касах, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у користуваннi.
13. Власний капiтал
Статутний капiтал складається iз внескiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки акцiонера вiдображається як емiсiйний дохiд.
Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, який був сформований у
вiдповiдностi до Статуту пiдприємства.
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам та визнає їх як зобов’язання на звiтну дату тiльки у
тому випадку, якщо вони буди об’явленi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу прибутку Товариства визначають Загальнi збори.
14. Зобов'язання та резерви
Облiк та визнання зобов’язань та резервiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Зобов’язання Товариства класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв
або одного виробничого циклу) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв або одного
виробничого циклу).
Довгостроковi зобов’язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в
залежностi вiд виду або по амортизованiй, або по дисконтованiй вартостi.
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй
вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Компанiя здiйснює перевiд частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
поточної, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу
залишається менше, нiж 365 днiв.
Резерви визнаються, коли Товариство у результатi визнаної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов’язання, для врегулювання яких з великою ступенню ймовiрностi буде необхiдний
вiдток ресурсiв та яке можливо оцiнити досить надiйно.
Резерв вiдпусток, не нараховується.
Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з критерiїв визнання з урахуванням оцiнки
ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманих вiд експертiв.
Основними видами дiяльностi пiдприємства є будiвництво житлових будинкiв, реконструкцiя
будинкiв i споруджень для комерцiйного використання, виробництво залiзобетонних виробiв. АТ
"КДБК" виступає генеральним пiдрядником, пiдрядником, замовником, забудовником, iнвестором
рiзних проектiв у сферi нерухомостi та житлового будiвництва.
За 2013 рiк вартiсть виконаних будiвельно-монтажних робiт склала 38264,9 тис. грн., вироблено
залiзобетонних виробiв 3881,7 м3.
Об'єктами будiвництва АТЗТ "КДБК" є житловi панельнi багатоквартирнi будинки.
Продукцiя АТ "КДБК" є конкурентоспроможною на ринку будiвництва нерухомостi м. Харкова,
має високу споживчу цiннiсть через затребуванiсть на ринку житла "економ-класу" i високої
якостi споруджуваного житла, тому що пропозицiя на ринку житла "економ-класу" не задовольняє
iснуючий попит.
Iнвестування в будiвництво житла "економ-класу" на територiї України є досить перспективним й

прибутковим направленням. У вкладеннi коштiв у будiвництво житла "економ-класу" зацiкавлена
держава. На сьогоднiшнiй день прибутковiсть проекту житла "економ-класу" значно перевищує
показники будiвництва елiтного житла, крiм того строк окупностi проектiв житла "економ-класу"
досить менший нiж будiвництва iншої нерухомостi.
Сезоннiсть суттєво не впливає на реалiзацiю житла.
Цiльовим покупцем продукцiї АТ "КДБК" є "середнiй" клас громадян, спроможних придбати
недороге житло "економ-класу", що володiють певними заощадженнями й зацiкавлених у
залученнi кредитних коштiв, а також категорiя громадян бажаючим полiпшити житловi умови
шляхом обмiну старої квартири на нову. Залучення клiєнтiв здiйснюється шляхом здiйснення ряду
маркетингових заходiв, що включають у себе рекламу на рiзних носiях, проведення акцiй й
активну PR-компанiю, спрямовану на полiпшення iмiджу пiдприємства.
АТ "КДБК" у своєї цiновiй полiтицi намагається додержуватися цiноутворення, яке б
задовольнило середнiй клас покупця.
АТ "КДБК" практично не має конкурентiв в сегментi реалiзацiї житла "економ-класу" на ринку
нерухомостi.
На 2014 рiк пiдприємством планується:
Ввести в експлуатацiю - 51326 м2 житла
Випустити залiзобетоннi вироби та товарний бетон - 14000 м3
Виконати будiвельно-монтажних робiт - 185869 т.грн.
Реалiзувати житла на загальну суму 66947 т.грн.
Для будiвництва житлових будинкiв iз зiлiзобетонних виробiв серiї 182 застосовуються основнi
iнертнi матерiали та метал, що повиннi вiдповiдати вимогам ДСТУ та технологiям виробництва.
Основнi постачальники сировини, матерiалiв та комплектуючих: ВАТ "Марганцевий завод
керамзiтогравiю" - керамзiогравiй, ТОВ "Каскад", - метал, ТОВ "Восток гранiт" - щебiнь, ТОВ
"Укрком-Будмат" - цемент, ПП "Екiпаж" - металопластиковi вироби, ВАТ "Кременчугський
рiчковий порт" - пiсок, ТОВ СРБУ "Харкiвлiфт-2" - лiфти, Курязький сiлiкатно - цегляний завод цегла, ТОВ "УМIТ" - надання послуг з роботи машин та механiзмiв та iншi, АК
"Харкiвобленерго", ВАТ "Трансгаз", ВАТ "Мiськгаз", ТОВ "Енергоальянс - 2005" - енергетичнi
ресурси.
Розрахунки з основними постачальниками здiйснюються за умовами договорiв, якими, в
основному, передбачена 70-100 % передплата
Всi матерiли доступнi, тому що виробляються вiтчизняними товаровиробниками. За останнiй рiк
цiни на основнi матерiали та енергетичнi ресурси значно не зросли.
Щоб в подальшому пiдприємство мало змогу нарощувати обсяги випуску i вирiшувати цiльовi
завдання з будiвництва житлових будинкiв iз залiзобетонних виробiв серiї 182 необхiдно
працювати з питань полiпшення якостi будiвельно-монтажних робiт, переоснащення i модернiзацiї
виробництва, утепленню зовнiшнiх стiнових панелей, проводити профiлактичнi, поточнi i
капiтальнi ремонти устаткування, засобiв малої механiзацiї, автотранспорту та технiки, залучати
додатковий квалiфiкований ресурс фахiвцiв - професiоналiв, робiтникiв високої квалiфiкацiї.
За останнi 5 рокi основнi придбання активiв пiдприємства:
придбана земельна дiлянка пiд будiвлею торгiвельно-розважального центру вартiстю 435,9 тис.
грн., баштовий кран вартiстю 166,7 тис. грн., обладнання подстанцiї - 166,7 тис. грн.
Вiдчудження активiв не було.
На цей час пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його
господарською дiяльнiстю.
1. Дата укладення правочину - 03.01.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - викладення п. 1.1. договору оренди № А-100/П вiд 30.12.2010
р. у нової редакцiї.
2. Дата укладення правочину - 15.01.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та АТ

"ПIВДЕНТРАНСБУД", змiст правочину - суборенда нежитлового примiщення № 1 (кабiнет)
площею 15.35 м2, розташованого на 3-му поверсi адмiнiстративної будiвлi за адресою: 61145, м.
Харкiв, вул. Новгородська, 3, розмiр орендної плати - 11052,00 грн. - визначен згодою сторiн
правочину.
3. Дата укладення правочину - 01.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та АТ
"ПIВДЕНТРАНСБУД", змiст правочину - суборенда частини примiщення № 1-5 (кабiнет)
загальною площею 6,2 м2 на 1-му поверсi нежитлової будiвлi адмiнiстративно-побутового
призначення корпусу, лiт. "А-2", що розташоване за адресою: 62418, Харкiвська обл., смт.
Пiсочин, вул. Кiльцева, 41, корпус № 1, розмiр орендної плати - 6210,00 грн. - визначен згодою
сторiн правочину.
4. Дата укладення правочину - 01.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "КДБК", змiст правочину - суборенда частини примiщення № 1-10 (кабiнет) загальною
площею 8,85 м2 на 1-му поверсi нежитлової будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
корпусу, лiт. "А-2", що розташоване за адресою: 62418, Харкiвська обл., смт. Пiсочин, вул.
Кiльцева, 41, корпус № 1, розмiр орендної плати - 2300,00 грн. - визначен згодою сторiн
правочину.
5. Дата укладення правочину - 01.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "УМIТ",
змiст правочину - суборенда частини примiщення № 1-10 (кабiнет) загальною площею 8,85 м2 на
1-му поверсi нежитлової будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення корпусу, лiт. "А-2", що
розташоване за адресою: 62418, Харкiвська обл., смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, 41, корпус № 1,
розмiр орендної плати - 2300,00 грн. - визначен згодою сторiн правочину.
6. Дата укладення правочину - 22.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ
"МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС", змiст правочину - розiрвання договору оренди № А-25/П вiд
25.03.2010 р.
7. Дата укладення правочину - 07.06.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - викладення п. 1.1. договору оренди № А-100/Т вiд 30.12.2010
р. у нової редакцiї.
8. Дата укладення правочину - 31.12.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ
"МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС", змiст правочину - оренда нежитлового примiщення № 55 загальною
площею 27,9 м2 , № 56 загальною площею 42,3 м.та майна на першому поверсi споруди за
адресою: 62418, Харкiвська обл., Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул. Квартальна, буд. 5/9,
розмiр орендної плати - 450,00 грн. - визначен згодою сторiн правочину.
9. Дата укладення правочину - 31.12.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - оренда нежитлових примiщень корпусу № 2, АПБ "БК", лiт.
В-2, № 1-6 площ. 17,8 м2, № 1-5 площ. 17,9 м2, № 1-4 площ. 18,0 м2, № 1-3 площ. 17,9 м2, № 1-21
площ. 17,9 м., № 1-8 площ. 13,1 м2, № 1-9 площ. 12,0 м2, № 1-10 площ. 12,0 м2, № 1-29 площ. 17,9
м2, № 1-33 площ. 9,1 м2, № 1-34 площ. 36,3 м2, № 1-35 площ. 18,0 м2, № 1-36 площ. 17,9 м2,
загальною площею 225,8 м2, побутових нежитлових примiщень № 1-7, № 1-2, № 1-32, № 1-31, №
1-30 загальною площею 39,3 м2 та мiсць загального користування 59,04% загальною площею
131,9 м2, гаражiв на 5 боксiв Б 2-1, корпус 32 загальною площею 174,4 м2, корпус № 41
Автомайстернi загальною площею 102,7 м2, контрольно-пропускного пункту загальною площею
17,7 м2, та iнженерних територiальних мереж АПБ "БК" 59,04%, що розташованi за адресою:
62418, Харкiвська обл., Дергiчiвський район, смт. Солоницiвка, вул. Заводська, буд. 53, розмiр
орендної плати - 207000,00,00 грн. - визначен згодою сторiн правочину.
10. Дата укладення правочину - 31.12.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - оренда а/м бортового ГАЗ 3307, в/п 3,5 т., а/м легкового ГАЗ
3110, мiкроавтобуса ГАЗ 32213, крана а/м МАЗ 5337-КС-3577-4-1 в/п 14 т. Л-14 м, рег. № 33221 та
майна, що знаходиться в будiвлi АПК "БК", що розташованi за адресою: 62418, Харкiвська обл.,
Дергiчiвський район, смт. Солоницiвка, вул. Заводська, буд. 53, розмiр орендної плати 277560,00,00 грн. - визначен згодою сторiн правочину.
11. Дата укладення правочину - 08.01.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - перевезення пасажирiв, вартiсть перевезення пасажирiв 800,0 тис. грн. - визначена згодою сторiн правочину.

12. Дата укладення правочину - 08.01.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - затвердження вартостi основних рейсiв на перевезення
робiтникiв та службовцiв, вартiсть 1 поїздки за кожним рейсом визначена згодою сторiн
правочину.
13. Дата укладення правочину - 08.01.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ДП "Автосервiс"
АТ "АТ "КДБК"", змiст правочину - затвердження вартостi додаткових рейсiв на перевезення
робiтникiв та службовцiв, вартiсть 1 поїздки за кожним рейсом визначена згодою сторiн
правочину.
14. Дата укладення правочину - 14.03.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "УМIТ",
змiст правочину - викладення п. 2.3.1 договору № 86-У-21/13 на надання послуг автомобiльним
транспортом, механiзмiв та виконання земляних робiт вiд 29.12.2012 р. у новiй редакцiї.
15. Дата укладення правочину - 01.04.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "УМIТ",
змiст правочину - викладення п. 2.3.1 договору № 86-У-21/13 на надання послуг автомобiльним
транспортом, механiзмiв та виконання земляних робiт вiд 29.12.2012 р. у новiй редакцiї.
16. Дата укладення правочину - 24.09.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "УМIТ",
змiст правочину - внесення змiн до договору № 86-У-21/13 на надання послуг автомобiльним
транспортом, механiзмiв та виконання земляних робiт вiд 29.12.2012 р. в частинiї доповнення обов
язкiв сторiн.
17. Дата укладення правочину - 24.09.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "УМIТ",
змiст правочину - внесення змiн до договору № 86-У-21/13 на надання послуг автомобiльним
транспортом, механiзмiв та виконання земляних робiт вiд 29.12.2012 р. в частинiї доповнення обов
язкiв сторiн.
18. Дата укладання правочину - 25.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - викладення договору оренди № А5/11 вiд 15.04.2011 р. у новiй
редакцiї.
19. Дата укладання правочину - 25.02.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - викладення Договору про вiдшкодування витрат на утримання
нежитлових примiщень № А6/11 вiд 15.04.2011 р. вiд 15.04.2011 р. у новiй редакцiї.
20. Дата укладання правочину - 11.06.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - викладення п. 1.1, п. 1.2, п. 4.1 Договору оренди № А5/11 вiд
15.04.2011 р. у новiй редакцiї.
21. Дата укладання правочину - 11.06.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - викладення п. 1.1 Договору про вiдшкодування витрат на утримання
нежитлових примiщень № А6/11 вiд 15.04.2011 р. у новiй редакцiї.
22. Дата укладання правочину - 31.12.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - оренда нежитлових примiщень загальною площею 459,3 м2 у
адмiнiстративнiй будiвлi за адресою: 61145, м. Харкiв, вул. Новгородська, 3, розмiр орендної
плати - 34158,00 грн. -визначено за згодою сторiн правочину.
23. Дата укладання правочину - 31.12.2013 р., сторони правочину - АТ "КДБК" та ТОВ "КУРЯЖЦЕНТР", змiст правочину - вiдшкодування витрат на утримання нежитлових примiщень
загальною площею 459,3 м2 у адмiнiстративнiй будiвлi за адресою: 61145, м. Харкiв, вул.
Новгородська, розмiр вiдшкодування залежить вiд витрат ТОВ "КУРЯЖ-ЦЕНТР", пов язаних з
використанням теплової енергiї, води, каналiзацiї.
АТ "КДБК" є власником основних засобiв, залишкова вартiсть яких станом на 31.12.2013 р.
складає 86010 тис. грн.
Значнi правочини вiдносно основних засобiв пiдприємства вiдсутнi.
Промисловий комплекс АТ "КДБК" знаходиться на територiї площею 54 га, що є власнiстю АТ,
забезпечений наявнiстю транспортної iнфраструктури (залiзнична гiлка, автотранспортнi дороги в
безпосереднiй близькостi вiд Київської траси), складськими примiщеннями, виробничими
потужностями й будiвельною технiкою, що забезпечують випуск у рiк:
залiзобетоннi вироби для будiвництва житлових будинкiв серiї 182 - 30 тис. м3;

залiзобетоннi вироби системи "Iкар" - 6 тис. м3;
iнших залiзобетоннi вироби (палi, фундаментнi блоки, плити паркану, дорожнi плити, iн.) - 6 тис.
м3;
випуск бетону - 50 тис. м3.
У цей час АТ "КДБК" має у своєму розпорядженнi наступнi виробничi потужностi:
" бетонозмiшувальний цех;
" арматурний цех;
" цехи по виробництву залiзобетонних конструкцiй;
" iнженерно-лабораторний корпус;
" ремонтно-механiчний цех;
" електроцех;
" кранову бригаду.
Для здiйснення будiвельної дiяльностi пiдприємство має:
" монтажнi дiльницi;
" оздоблювальнi дiльницi;
" сантехнiчну дiльницю;
" електромонтажну дiльницю.
Ступiнь використання обладнання - понад 25%.
Мiсцезнаходження основних засобiв пiдприємства - Харкiвська область, Харкiвський район, смт.
пiосчин, вул. Кiльцева, 41.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi.
На 2014 рiк на планування проведення капiтальних ремонтiв, розширення та удосконалення
основних засобiв планується використати 4750,0 тис.грн.
Для отримання коштiв на фiнансування капiтальних ремонтiв розширення та удосконалення
основних засобiв пiдприємством укладаються договори спiльного використання iнженерних
мереж, надання послуг, в тому числi з оренди нежитлових примiщень.
Вiд виконаних та запланованих робiт з полiпшення основних засобiв пiдприємство очiкує
збiльшення обсягiв виробництва ЗБВ серiї 182.
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства
- нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiї у країнi
- вiдсутнiсть державних програм, якi б могли забезпечити забудовника позиковими коштами на
етапi будiвництва пiд низькi рiчнi вiдсотки;
- вiдсутнiсть єдиної програми на рiвнi банкiв для iпотечного кредитування фiзичних осiб, якi
потребують житла;
- наявнiсть законодавчих обмежень щодо реалiзацiї житла за iнвестицiйними договорами для
фiзичних осiб, оскiльки всi механiзми реалiзацiї житла на стадiї будiвництва через iнститути
спiльного iнвестування або через цiннi папери є достатньо затратним механiзмом для забудовника.
У звiтному перiодi АТ "КДБК" штрафнi снакцiй не виплачивало.
В обраному методi роботи пiдприємство користується фiнансовим плануванням, з визначенням
надходжень та обсягiв фiнансових ресурсiв вiдповiдно до потреб пiдприємства. Враховуючи, що
на теперiшнiй час ринок житла є достатньо нестабiльним, що не може не впливати на обсяги
виконання будiвельно-монтажних робiт та випуску продукцiї, пiдприємство для стабiльної роботи
залучає позиковi кошти фiнансових установ.
Станом на 31.12.2013 року вартiсть укладених АТ "КДБК", але ще не виконаних договорiв
(контрактiв) складає 76144 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв - 5330 тис.

грн.
На 2014 рiк пiдприємством планується:
Ввести в експлуатацiю - 51326 м2 житла
Випустити залiзобетоннi вироби та товарний бетон - 14000 м3
Виконати будiвельно-монтажних робiт - 185869 т.грн.
Реалiзувати житла на загальну суму 66947 т.грн.
Прийнята програма на 2014 рiк дасть можливiсть збiльшити виробничi потужностi пiдприємства,
збiльшити кiлькiсть робочих мiсць та забезпечити стабiльну роботу пiдприємства.
Пiдприємство постiйно працює над новими розробками удосконалення житлових будинкiв серiї
182, пошуком нових перспективних земельних дiлянок для будiвництва житлових будинкiв,
використанням нових технологiй та матерiалiв, якi б змогли вiдповiдати вимогам
енергозбереження, полiпшенням якостi та вдосконаленням архiтектурних рiшень.
1. Дата вiдкриття провадження у справi - 27.12.2012р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до
громадянина Арутюняна А.М. (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про розiрвання
договору купiвлi продажу квартири та визнання права власностi на квартиру. Найменування суду,
в якому розглядається справа - Харкiвський районний суд Харкiвської областi. Поточний стан
розгляду - 03.04.2013р. прийнято рiшення.
2. Дата вiдкриття провадження у справi - 13.03.2013р. Сторони – АП «Кримтеплокомуненерго»
(позивач) до АТ «КДБК» (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про стягнення
заборгованостi по розрахункам за теплопостачання у сумi 29145,69 грн. Найменування суду, в
якому розглядається справа - Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду 21.05.2013р. прийнято рiшення.
3. Дата вiдкриття провадження у справi - 14.03.2013р. Сторони – ТОВ «ХБК-Буденерго» (позивач
за первiсним позовом та вiдповiдач за зустрiчним позовом), АТ «КДБК» (вiдповiдач за первiсним
позовом та позивач за зустрiчним позовом), третi особи – Фiнансова iнспекцiя у Харкiвськiй
областi (на сторонi позивача за первiсним позовом), вiддiл культури та туризму Печенiзької
райдержадмiнiстрацiї Харкiвської областi (на сторонi вiдповiдача за первiсним позовом). Змiст та
розмiр позовних вимог: за первiсним позовом - про стягнення заборгованостi за договором пiдряду
у сумi 201312,05 грн., за зустрiчним позовом – про стягнення збиткiв та зобов’язання усунути
недолiки будiвельних робiт у сумi 205813,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається
справа - Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду - 06.02.2014р. прийнято
рiшення.
4. Дата вiдкриття провадження у справi - 04.04.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до ТОВ
«Шлях» (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про стягнення заборгованостi за договором
купiвлi-продажу квартир у сумi 192580,65 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду - 28.05.2013р. прийнято рiшення.
20.06.2013р. прийнято до провадження апеляцiйну скаргу вiдповiдача, 16.08.2013р. ухвалою
Харкiвського апеляцiйного господарського суду прийнято вiдмову вiдповiдача вiд апеляцiйної
скарги.
5. Дата вiдкриття провадження у справi - 02.06.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до
громадянина Борисенка Д.Г. (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про стягнення
заборгованостi за договором позики у сумi 19282,12 грн. Найменування суду, в якому
розглядається справа – Комiнтернiвський районний суд м. Харкова. Поточний стан розгляду 04.09.2013р. прийнято рiшення.
6. Дата вiдкриття провадження у справi - 21.06.2013р. Сторони – ФОП Асмарян З.Є. (позивач) до
АТ «КДБК» (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про стягнення заборгованостi за
договором пiдряду у сумi 38405,68 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа -

Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду – 30.07.2013р. прийнято ухвалу
про затвердження мирової угоди.
7. Дата вiдкриття провадження у справi - 22.08.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до ТОВ
«Регiон Компанiя 21» (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про повернення коштiв за
договором поставки у сумi 24306,89 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду – 23.09.2013р. прийнято рiшення.
8. Дата вiдкриття провадження у справi - 29.08.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до ФОП
Федоркiна А.Ю. (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про стягнення заборгованостi за
договором оренди нежитлових примiщень у сумi 5369,66 грн. Найменування суду, в якому
розглядається справа - Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду –
19.09.2013р. прийнято ухвалу про прийняття вiдмови вiд позову у зв’язку з виконанням
вiдповiдачем грошового зобов’язання.
9. Дата вiдкриття провадження у справi - 23.09.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до
Схiдного регiонального управлiння Державної прикордонної служби України (вiдповiдач). Змiст
та розмiр позовних вимог - про стягнення заборгованостi за договором генерального пiдряду та
вiдшкодування збиткiв у сумi 2238141,27 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Харкiвської областi. Поточний стан розгляду – 19.11.2013р. прийнято рiшення,
11.12.2013р. ухвалою Харкiвського апеляцiйного господарського суду вiдмовлено у прийняттi
апеляцiйної скарги, 12.02.2014р. ухвалою Вищого господарського суду України рiшення залишене
без змiн.
10. Дата вiдкриття провадження у справi - 24.09.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до
громадянина Захаряна Ю.I. (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про розiрвання договору
купiвлi продажу нежитлових примiщень. Найменування суду, в якому розглядається справа –
Червонозаводський районний суд м. Харкова. Поточний стан розгляду - 07.11.2013р. прийнято
рiшення.
11. Дата вiдкриття провадження у справi - 24.09.2013р. Сторони – АТ «КДБК» (позивач) до
громадянина Захаряна Ю.I. (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог - про розiрвання договору
купiвлi продажу нежитлових примiщень. Найменування суду, в якому розглядається справа –
Червонозаводський районний суд м. Харкова. Поточний стан розгляду - 21.11.2013р. прийнято
рiшення.
Наведена вище iнформацiя є повною в частинi опису бiзнесу пiдприємства.

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

88031

86010

0

0

88031

86010

будівлі та споруди

46713

46618

0.000

0.000

46713

46618

машини та обладнання

554

540

0.000

0.000

554

540

транспортні засоби

3280

2754

0.000

0.000

3280

2754

інші

21914

20528

0.000

0.000

21914

20528

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

89231.000

88031.000

0.000

0.000

88031

86010

Усього

Опис Станом на 01.01.2013 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала:
- будiвлi та споруди - 47116 тис. грн.
- машини та обладнання - 641 тис. грн.
- транспортнi засоби - 3744 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 23446 тис.грн.
Нарахована амортизацiя за 2013 рiк - всього 2613 тис. грн., у т. р.
- будiвлi та споруди - 387 тис. грн.
- машини та обладнання - 79 тис. грн.
- транпортнi засоби - 526 тис грн.
- iншi основнi засоби - 1621 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 р. первсна вартiсть складає
- будiвлi та споруди - 477408 тис. грн.
- машини та обладнання - 706 тис. грн.
- транспортнi засоби - 3744 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 23681 тис.грн.
Знос:
- будiвлi та споруди - 790 тис. грн.
- машини та обладнання - 166 тис. грн.
- транспортнi засоби - 990 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 3153 тис.грн.
Таким чином, ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає
- будiвлi та споруди - 1,67%
- машини та обладнання - 23,57%
- транспортнi засоби - 26,44%
- iншi основнi засоби - 13,31%.
Термiни використання:
- будiвлi та споруди - 21-100 рокiв
- машини та обладнання - 8 рокiв
- транспортнi засоби - 8 рокiв
- iншi основнi засоби - 2-18 рокiв.
Обмеження на використання майна АТ "КДБК" вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

56393

56380

Статутний капітал
(тис. грн.)

784.707

784.707

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

784.707

784.707

Опис

Вiдповiдно до вимог п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України"Якщо пiсля закiнчення другого та
кожного наступного фiнансового року вiртiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншею вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення
свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому
порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншею вiд мiнiмального розмiра
статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

Висновок

Згiдно з даними балансу АТ "КДБК" станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв
пiдприємства становить 56393 тис.грн. Статутний капiтал - 785 тис. грн. Таким чином, розмiр
чистих активiв задовольняє вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток річних)
грн.)

Дата
погашення

X

13903

X

X

27.12.2010

13902711.22

22.000000000000

26.12.2014

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

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

787

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

138808

X

X

Усього зобов'язань

X

153498

X

X

у тому числі:
кредитна лiнiя
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

За звiтний перiод зобов'язання АТ "КДБК" збiльшились на 22106 тис. грн., що
складає 16,82% вiд зобов'язань пiдприємства станом на 01.01.2013 р.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Аудиторська фiрма "Ангор",
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

23762422

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61009, м. Харкiв, вул.
Достоєвського, 13

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

1230 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**

0 0 0 03.04.2014 0

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Аудиторська фiрма "Ангор",
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
23762422
м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13
1230 26.01.2001
0 0 0 03.04.2014 0

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС”
(далi – АТ «КДБК»)
за 2013рiк
Власникам цiнних паперiв, керiвництву АТ «КДБК».
Висновок незалежного аудитора пiдготовлено для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами у складi їх регулярної iнформацiї.
1. Вступ
Аудит рiчної фiнансової звiтностi АТ «КДБК» проведений Аудиторською фiрмою «Ангор», ТОВ.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ «КДБК», що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31.12.2013р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт
про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Пiдприємство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк. Фiнансова звiтнiсть за 2013р. складена за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
2. Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС”
код ЄДРПОУ 04852585
Мiсцезнаходження 62418, Харкiвська обл. Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, будинок 41
Дата державної реєстрацiї 15.10.1993 року
Основнi види дiяльностi:
41.20 – Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля
23.61 – Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
3. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi АТ «КДБК» проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, затверджених
рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р. №229/7 для застосування при виконаннi завдань в якостi
нацiональних стандартiв аудиту (далi МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та вiдповiдно до Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики), затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360,
зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за №1358/20096.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових
звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку наданих фiнансових звiтiв.
При перевiрцi застосовувалися метод вибiркової документальної перевiрки i метод порiвняння та зiставлення форм
звiтностi з даними Головної книги, журналiв-ордерiв та первинних документiв за 2013 рiк з метою одержання
достатньої упевненостi в тому, що звiтнiсть не мiстить помилок суттєвого характеру.
Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi АТ «КДБК» є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi, прийнята облiкова полiтика.
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк представлена у повнiй вiдповiдностi до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть є першим
повним пакетом фiнансової звiтностi, пiдготовленої у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi».
4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал АТ «КДБК» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
5. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання АТ «КДБК» фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом
та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно – позитивної
думки.
6. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1) Аудитори не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї, що має бути проведена перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi, оскiльки ця подiя передувала укладенню договору.
2) Аудиторами встановлено ненарахування резерву на оплату щорiчних вiдпусток, але дана сума не є суттєвою.
3) Пiсля дати балансу до дати надання аудиторського висновку за результатами перевiрки Харкiвської об’єднаної ДПI
Головного Управлiння Мiндоходiв у Харкiвської областi донараховано 387168,08 грн. згiдно акту перевiрки вiд
29.01.2014р. за №108/20-23-22-01-06/04852585. Дана сума не є суттєвою.
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi АТ «КДБК»
7. Висловлення думки щодо фiнансових звiтiв. Умовно-позитивна думка
На думку аудиторiв, за винятком впливу можливих коригувань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть АТ «КДБК»: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на
31.12.2013р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний
капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик,
вiдображає достовiрно та справедливо в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан АТ «КДБК» згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, прийнятою
облiковою полiтикою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
8. Iнша допомiжна iнформацiя

8.1 Облiк активiв
На думку аудиторiв, АТ «КДБК» у фiнансових звiтах достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю за видами
активiв вiдповiдно до МСБО, зокрема: МСБО №16 «Основнi засоби», МСБО №2 «Запаси», МСБО №39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка», МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 36 «Зменшення
корисностi активiв», МСБО 17 «Оренда», МСБО 11 «Будiвельнi контракти», МСБО «31 Спiльна дiяльнiсть».
8.2 Облiк зобов’язань
На думку аудиторiв, АТ «КДБК» у фiнансових звiтах достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про
зобов’язання у вiдповiдностi до МСБО, зокрема: МСБО 12 «Податок на прибуток», МСБО 19 «Виплати працiвникам»,
МСБО 23 «Витрати на позики».
8.3 Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв АТ «КДБК» вимогам чинного законодавства
України
На думку аудиторiв вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Згiдно з даними балансу АТ «КДБК» станом на 31.12.2013р. вартiсть чистих активiв пiдприємства складає 56393 тис.
грн. Статутний капiтал пiдприємства складає 785 тис. грн. Такий розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам,
визначеними в ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
8.4 Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою (особливою) iнформацiєю, що
розкривається АТ «КДБК» при наданнi регулярної iнформацiї до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з
фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
8.5. Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв АТ «КДБК»
У вiдповiдностi до п.4 ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» значний правочин - правочин (крiм
правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством. Якщо ринкова вартiсть
майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi. Згiдно з балансом АТ «КДБК» станом на 31.12.2012р. до значних правочинiв
вiдносяться правочини вартiстю бiльше нiж 19529 тис. грн.
У 2013р. мали мiсце наступнi значнi правочини:
1) Виконання будiвельно-монтажних робiт з будiвництва житлового будинку зi встроєними адмiнiстративними
примiщеннями за адресою: м.Харкiв, вул. Клочкiвська, 101 згiдно з Договором генерального пiдряду №П-18/13 вiд
11.06.2013 року з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТАЯ» на суму 35652126,00 грн.
2) Виконання будiвельно-монтажних робiт з будiвництва багатоповерхового житлового будинку у мiкрорайонi
«Мобiль» за адресою: смт. Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi згiдно з Договором генерального пiдряду
№П-26/13 вiд 20.08.2013 року з обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «МОБIЛЬ» на суму
45087040,00 грн.
8.6 Думка щодо стану корпоративного управлiння
Аудиторами проведено перевiрку дотримання АТ «КДБК» iснуючих загальноприйнятих принципiв, якi лежать в
основi ефективного корпоративного управлiння.
Згiдно з поясненнями управлiнського персоналу на пiдприємствi застосовуються принципи корпоративного
управлiння.
Аудитори вважають, що загальний стан корпоративного управлiння в АТ «КДБК» є задовiльним.
8.7 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»
нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства. Ми отримали вiдповiдi вiд управлiнського персоналу АТ «КДБК» про вiдсутнiсть iнформацiї про факти
шахрайства. Аудитори зазначають, що суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок навмисних дiй
(шахрайства) при перевiрцi не виявлено.
8.8 Особлива iнформацiя
Вiдповiдно до ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №3480-IV вiд 23.02.2006р. особлива
iнформацiя про емiтента за 2013 рiк розкрита повнiстю. Згiдно наказу Генерального директора АТ «КДБК» вiд
23.01.2013 року №14 прийнято рiшення про закриття фiлiї «АВТОПАС» АТ «КДБК» у зв’язку з припиненням фiлiєю
господарської дiяльностi.
9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
- Аудиторська фiрма «Ангор», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
- Код ЄДРПОУ 23762422
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1230 вiд 26.01.2001р. Термiн чинностi
Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ до 23.12.2015р.
- Мiсцезнаходження: 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13
Тел.(057) 732-53-31, 0677237297
Договiр на проведення аудиту: №1 вiд 10.02.2014р.
Початок проведення аудиту: 10.02.2014р.
Закiнчення проведення аудиту: 05.03.2014р.
Директор АФ “Ангор", ТОВ

Сертифiкат аудитора серiї А №000431 В.М. Антонець
05 березня 2014року

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

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

3

2

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): Iнший орган вiдсутний

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): Iнший спосiб вiдсутний

Ні

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій
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
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

Так

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

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

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

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 створювалися.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети
не створювалися.

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

X

Ні

Інше (запишіть)

розмiр винагороди членiв
наглядової залежить вiд розмiру
мiнiмальної заробiтної плати,
встановленого дiючим
законодавством.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

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): вiдсутнi

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
вiдсутнє

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

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Загальні Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до компетенції
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

Ні

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

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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):

iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів

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

Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

вiдсутне

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

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

iншi причини вiдсутнi

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)

вiдсутне

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)

вiдсутне

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами не затверджено Кодекс (принципи, правила) корпоративного
управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Загальними зборами не затверджено Кодекс (принципи, правила) корпоративного
управлiння.
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
Загальними зборами не затверджено Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

04852585

за КОАТУУ 6325157900

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

7774

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

41.20

Середня кількість
працівників

324

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, 41

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Актив

Код рядка

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

88031

86010

89231

первісна вартість

1011

90517

91109

89231

знос

1012

2486

5099

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

26532

27900

4563

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

611

611

611

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

115174

114521

94405

Запаси

1100

75339

95945

60574

Виробничі запаси

1101

4283

3885

4731

Незавершене виробництво

1102

65509

88367

50943

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

5547

3692

4900

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

825

1971

2848

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1000

781

571

з бюджетом

1135

0

1524

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

29

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2781

2422

21252

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

166

211

59

Готівка

1166

106

124

41

Рахунки в банках

1167

60

87

18

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

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

80111

102883

85304

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

195285

217404

179709

Пасив

Код рядка

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

785

785

785

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

444

444

444

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

55151

55164

68826

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

56380

56393

70055

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

7513

7513

10652

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

79

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

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

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

7513

7513

10731

Короткострокові кредити банків

1600

18882

13903

41711

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1953

1159

3324

за розрахунками з бюджетом

1620

130

787

108

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

1

0

за розрахунками зі страхування

1625

434

869

385

за розрахунками з оплати праці

1630

1640

3501

778

за одержаними авансами

1635

37144

39553

20967

за розрахунками з учасниками

1640

2094

2165

456

із внутрішніх розрахунків

1645

7

4

201

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

69108

91557

30993

Усього за розділом IІІ

1695

131392

153498

98923

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

195285

217404

179709

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Основнi засоби
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16
«Основнi засоби» станом на 01.01.2012 р. була проведена
оцiнка вартостi основних засобiв. Мета оцiнки –
визначення справедливої вартостi основних засобiв для
вiдображення у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Експертну
грошову оцiнку земельних дiлянок проводило Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Увекон Ленд» (сертифiкат
суб’єкта оцiночної дiяльностi № 11222/10 вiд 20.12.2010
р.), оцiнку основних засобiв (крiм земельних дiлянок)
проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Увекон-Харкiв» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi
№ 9917/10 вiд 27.08.2010 р.)
Даннi про первiсну, залишкову вартiсть та знос кожного
класу основних засобiв наведенi в наступнiй таблицi:
Земельнi дiлянки, тис .грн. Будiвлi, споруди, передавальнi

пристрої, тис. грн. Машини та обладнання, тис. грн.
Транспортнi засоби, тис. грн. Iнструмент, прилади,
iнвентар, тис. грн. Iншi основнi засоби, тис. грн. Всього,
тис. грн.
Первiсна вартiсть станом на 01.01.2012 р. 15570 46596 700
3461 2119 20785 89231
Надходження (придбання, полiпшення) 520 283 6 536 1345
Вибуття (реалiзацiя) 59 59
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2012 р. 15570 47116 641
3744 2125 21321 90517
Надходження (придбання, полiпшення) 292 65 170 65 592
Вибуття (реалiзацiя)
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2013 р. 15570 47408 706
3744 2295 21386 91109
Знос станом на 01.01.2012 р.
Нараховане зносу за 2012 рiк 403 87 464 350 1182 2486
Знос станом на 31.12.2012 р. 403 87 464 350 1182 2486
Нараховане зносу за 2013 рiк 387 79 526 395 1226 2613
Знос станом на 31.12.2013 р. 790 166 990 745 2408 5099
Залишкова вартiсть станом на 01.01.2012 р. 15570 46596
700 3461 2119 20785 89231
Надходження (придбання, полiпшення) 520 283 6 536 1345
Вибуття (реалiзацiя) 59 59
Нараховане зносу за 2012 рiк 403 87 464 350 1182 2486
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2012 р. 15570 46713
554 3280 1775 20139 88031
Надходження (придбання, полiпшення) 292 65 170 65 592
Вибуття (реалiзацiя)
Нараховане зносу за 2013 рiк 387 79 526 395 1226 2613
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2013 р. 15570 46618
540 2754 1550 18978 86010
Крiм цього iнших змiн основних засобiв АТ «КДБК» у 2013
роцi не здiйснювало.
На пiдприємствi вiдсутнi договори фiнансової оренди.
На пiдприємствi вiдсутнi окремi об’єкти основних засобiв,
сума нарахованого зносу по яким дорiвнює первiснiй
вартостi.
Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нарахована
прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного
використання цих об’єктiв.
Залишкова вартiсть основних засобiв, якi є забезпеченням
по кредитним договорам, станом на 31.12.2013 р. складає
15021 тис. грн.
До складу основних засобiв АТ «КДБК» включено об’єкти
iнвестицiйної нерухомостi – будiвлi та частина будiвель,
утримуванi з метою отримання орендних платежiв
Вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi станом на 31
грудня 2013 року складає 16671 тис. грн.
У 2012 роцi та 2013 роцi на пiдприємствi була проведена
дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв
згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв». Вартiсть

вiдшкодування була визначена на рiвнi розрахункової
вартостi використання по прийнятим одиницям, що
генерують грошовi потоки. Визначена вартiсть
використання по прийнятим одиницям, що генерують
грошовi потоки перевищує балансову вартiсть одиниць що
генерують грошовi потоки. За результатами тестування
вартiсть вiдшкодування перевищує балансову вартiсть
активiв, що свiдчить про вiдсутнiсть наявностi знецiнення
активiв станом на 31.12.12 р. та 31.12.13 р.
Iншi фiнансовi iнвестицiї
До складу iнших фiнансових iнвестицiй включено
iнвестицiї без фiксованого строку погашення:
Вартiсть, тис. грн.
станом на 01.01.2012 р. станом на 31.12.2012 р. станом на
31.12.2013 р.
Внески згiдно договору про спiльну дiяльнiсть на
будiвництво житлового будинку у м. Харковi по вул..
Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського району) 1829
9119 9894
Придбаннi iменi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтент – ТОВ
«Укрсоц-Капiтал» (ПВIФ «Основа-Буд»), код цiнних
паперiв UA 7330583775, форма випуску - бездокументарна
2734 17413 18006
Всього: 4563 26532 27900
Виробничi запаси, незавершене будiвництво та товари
Вартiсть, тис. грн.
станом на 01.01.2012 р. станом на 31.12.2012 р. станом на
31.12.2013 р.
Виробничi запаси 4731 4283 3885
Незавершене виробництво 50943 65509 88368
Товари 4900 5547 3692
Всього: 60574 75339 95945
АТ «КДБК» використовує метод ФIФО для оцiнки вибуття
виробничих запасiв та товарiв. У фiнансовiй звiтностi
виробничi запаси та товари вiдображенi по собiвартостi.
Незавершене виробництво вiдображено по собiвартостi,
яка складається з прямих матерiальних витрат, прямих
витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.
Станом на 31.12.2013 р. залежалi виробничi запаси, якi не
можуть бути використанi у виробничому процесi вiдсутнi.
Тестування на наявнiсть ознак знецiнення не проводилось.
Передачi запасiв на комiсiю, переробку та в залог не
здiйснювалось.
Дебiторська заборгованiсть
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на
31.12.2013 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 611 611 611
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
(первiсна вартiсть) 5451 1597 3269
Резерв сумнiвних боргiв (2603) (772) (1298)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 571 1000
781
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

1524
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 29
Iнша дебiторська заборгованiсть 21252 2781 2422
Всього: 25282 5217 7338
Станом на 31 грудня 2012 року розмiр резерву сумнiвних
боргiв складає 772 тис. грн.. (станом на 01 сiчня 2012 р. –
2603 тис. грн.). Чисте зменшення суми резерву сумнiвних
боргiв склало 1831 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року розмiр резерву сумнiвних
боргiв складає 1298 тис. грн. Чисте збiльшення суми
резерву сумнiвних боргiв склало 526 тис. грн.
Рух резерву сумнiвних боргiв наступний:
Залишок станом на 01.01.2012 р. 2603
Нарахування резерву 1778
Використання 3609
Залишок резерву на 31.12.2012 р. 772
Нарахування резерву 526
Використання
Залишок резерву на 31.12.2013 р. 1298
Цей резерв створено вiдносно дебiторської заборгованостi
за товари, роботи, послуги (первiсна вартiсть) з
використанням методу класифiкацiї дебiторської
заборгованостi за наступними строками:
Термiн виникнення дебiторської заборгованостi Станом на
01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013
р.
До 1-го мiсяця 247 9 1
Вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв 120 113 1679
Бiльше 6-ти мiсяцiв 5084 1475 1589
Всього: 5451 1597 3269
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на
31.12.2013 р.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 59 166 211
У тому числi в касi 41 106 124
Статутний капiтал та прибуток на акцiю
Станом на 31 грудня 2012 року Статутний капiтал АТ
«КДБК» складає 784707,00 грн, який розподiляється на
73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,50 грн.
Протягом звiтного року АТ «КДБК» не проводило
додаткову емiсiю.
Права та обов’язки акцiонерiв – власникiв простих та
привiлейованих акцiй зазначенi у Статутi товариства.
Згiдно зi Статутом «Власники привiлейованих акцiй мають
право на отримання щорiчно
фiксованого дивiденду у розмiрi 10,59 грн. за винятком
випадкiв, встановлених законом».
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 17 квiтня
2012 року (протокол № 33) було вирiшено спрямувати з
чистого прибутку 2011 року АТ «КДБК» розмiром
1947718,91 грн. 1935256,96 грн. на виплату дивiдендiв за
простими акцiями АТ «КДБК». Був затверджений розмiр

рiчних дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК» - 26,32
грн. на одну акцiю.
Таким чином, у 2012 роцi будо спрямовано на виплату
дивiдендiв 1948028,50 грн.
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 19 квiтня
2013 року (протокол № 34) було вирiшено спрямувати з
залишку нерозподiленого прибутку АТ «КДБК» розмiром
55150618,68 грн. 77204,40 грн. на виплату дивiдендiв за
простими акцiями АТ «КДБК». Був затверджений розмiр
рiчних дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК» - 1,05
грн. на одну акцiю.
Таким чином, у 2013 роцi будо спрямовано на виплату
дивiдендiв 89867,40 грн.
Кредити
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на
31.12.2013 р.
Довгостроковi кредити банкiв 79
Короткостроковi кредити банкiв 41711 18882 13903
Всього: 41790 18882 13903
Таким чином, у 2012 роцi АТ «КДБК» погасило
заборгованiсть за кредитами банкiв у сумi 22908 тис. грн., у
2013 р. – 4979 тис. грн..
Частиною забезпечень за кредитними договорами є основнi
засоби (див. Примiтку 5).
Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов’язання
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на
31.12.2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
3324 1953 1159
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 20967 37144
39553
Поточнi зобов’язання з бюджетом 108 130 787
Поточнi зобов’язання зi страхуванням 385 434 869
Поточнi зобов’язання з оплати працi 778 1640 3501
Поточнi зобов’язання з учасниками 456 2094 2165
Поточнi зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв 201 7 4
Iншi поточнi зобов’язання 30993 69108 91557
Всього: 57212 112510 139595
Стан розрахункiв по податкам, крiм податку на прибуток
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на
31.12.2013 р.
Податок на додану вартiсть 2 -2 -1524
Податок за земельнi дiлянки 2 3 10
Податок на доходи фiзичних осiб 102 128 775
Збiр за спецiальне використання води, плата за
користування надрами, екологiчний податок 2 1 1
Всього: 108 130 -1524/786
АТ «КДБК» не має непоточнi активи, утримуванi для
продажу, та припинену дiяльнiсть, iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства, нематерiальнi активи.
Пiдприємство не здiйснює розвiдку та оцiнку запасiв
корисних копалин, не веде сiльське господарство, не

отримує державних грантiв та державної допомоги, не
використовує програми пенсiйного забезпечення, не
складає звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї, на показники
фiнансової звiтностi не впливають змiни валютних курсiв.
Протягом 2012 – 2013 рокiв АТ «КДБК» не здiйснювало
операцiї по об’єднанню бiзнесу., не випускало страховi
контракти та не утримувало договори перестрахування.
Керівник

В. В. Вереiтiнов

Головний бухгалтер

Є. I. Коган

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04852585

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

25435

24749

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

( 18343 )

( 21290 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

7011

3459

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

1819

2045

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

( 13552 )

( 13537 )

Витрати на збут

2150

( 108 )

( 76 )

Інші операційні витрати

2180

( 763 )

( 1081 )

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

0

0

збиток

2195

( 5593 )

( 9190 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5

18

Інші доходи

2240

9968

29

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 4253 )

( 5702 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

127

0

збиток

2295

(0)

( 14845 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-24

3118

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

103

0

збиток

2355

(0)

( 11727 )

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

103

-11727

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

37946

33533

Витрати на оплату праці

2505

9875

9923

Відрахування на соціальні заходи

2510

3683

3712

Амортизація

2515

2613

2486

Інші операційні витрати

2520

1508

896

Разом

2550

55625

50550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

73528

73528

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

73528

73528

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.40083

-159.49026

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

1.40083

-159.49026

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Доходи
Наступна таблиця надає аналiз доходу (виручки) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) АТ «КДБК» за 2012
рiк:
Сума, тис. грн. (без ПДВ)
2012 рiк 2013 рiк
Доход вiд виконання будiвельних контрактiв 2155 6160
Доход вiд реалiзацiї квартир 14554 6250
Доход вiд надання послуг 8040 13025
Всього: 24749 25435
До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у
2012 роцi включено:
• доход вiд виконання робiт з капiтального ремонту
клубного закладу селища Буди, за адресою вул. Харкiвська,
№ 6, замовник – Будянська селищна рада Харкiвської
областi Харкiвського району, визначено на пiдставi
Довiдки про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi
147299,16 грн.
• доход вiд виконання робiт з реконструкцiї дитячого
iгрового майданчика по вул.. Першетравнева, № 3-а в с.
Веселе», замовник – ЖПК «Веселе», визначено на пiдставi
Довiдки про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi
23500,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з комплексної реконструкцiї
ЦПКтаВ iм. Горького в м. Харковi, замовник – АТ «ТРЕСТ
ЖИТЛОБУД-1», визначено на пiдставi Довiдки про суму
виконаних будiвельних робiт у розмiрi 195954,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти
поверхового житлового будинку в сел.. Пiсочин у 2-му
кварталi мiкрорайону «Мобiль», замовник – Схiдне
регiональне управлiння Державної прикордонної служби
України, визначено на пiдставi Довiдок про суму
виконаних будiвельних робiт у розмiрi 239166,17 грн.
• доход вiд виконання робiт з капiтального ремонту
Будинку культури в смт. Печенегi, вул. 1-го Травня, 4,
замовник – Вiддiл культури i туризму Печенiзької районної
державної адмiнiстрацiї, визначено на пiдставi Довiдок про
суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 1549282,50
грн.
До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у
2013 роцi включено:

• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти
поверхового житлового будинку в сел. Пiсочин у 2-му
кварталi мiкрорайону «Мобiль», замовник – Схiдне
регiональне управлiння Державної прикордонної служби
України, визначено на пiдставi Довiдок про суму
виконаних будiвельних робiт у розмiрi 2176763,01 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 70-ти
квартирного житлового будинку в сел. Подвiрки
Дергачiвського району Харкiвської областi, замовник –
Управлiння капiтального будiвництва та розвитку
Державної пенiтенцiарної служби України, визначено на
пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних робiт у
розмiрi 1810413,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з ремонту музею Курязької
виховної колонiї iм. А. С. Макаренка, замовник - Курязька
виховна колонiя iм. А. С. Макаренка, визначено на пiдставi
Довiдок про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi
767518,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 16-ти
поверхового житлового будинку в м. Харкiв, вул..
Клочкiвська, 101, замовник – ТОВ «ТАЯ», визначено на
пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних робiт у
розмiрi 955144,10 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти
поверхового житлового будинку в сел. Пiсочин, вул.
Дагаєва, замовник – ОК «ЖБК «МОБIЛЬ», визначено на
пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних робiт у
розмiрi 449932,00 грн.
Станом на 31 грудня 2013 року не завершенi наступнi
будiвельнi контракти:
1. на будiвництво 16-ти поверхового житлового будинку в
м. Харкiв, вул.. Клочкiвська, 101, замовник – ТОВ «ТАЯ».
У 2013 роцi отримано грошових коштiв у сумi 2154090,00
грн., витрати АТ «КДБК» склали – 2343218,80 грн.
2. на будiвництво 10-ти поверхового житлового будинку в
сел. Пiсочин, вул. Дагаєва, замовник – ОК «ЖБК
«МОБIЛЬ». У 2013 роцi отримано грошових коштiв у сумi
1748618,00 грн., витрати АТ «КДБК» склали – 1480571,95
грн.
Iншi види доходiв:
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Доход вiд реалiзацiї залiзобетонних виробiв 82 204
Доход вiд реалiзацiї iнших будiвельних матерiалiв 363 9
Доход вiд операцiй оренди (оперативной) 1466 1606
Iншi 134 0
Всього iнших операцiйних доходiв 2045 1819
Iншi фiнансовi доходи (нарахованi вiдсотки на залишок
грошових коштiв на рахунках пiдприємства) 18 5
Доход вiд участi у дочiрнiх пiдприємствах 29 32
Штрафи отриманi 40
Дивiденди отриманi 9896
Всього iнших доходiв 29 9968

Собiвартiсть
До собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) вiднесено:
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Витрати по будiвельним контрактам 1579 4359
Собiвартiсть реалiзованих квартир 13821 5313
Витрати по наданню послуг 5890 8752
Всього: 21290 18424
Адмiнiстративнi витрати
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Матерiальнi витрати 4538 3899
Витрати на оплату працi 5134 5151
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1890 1899
Амортизацiя 1079 1095
Iншi
Податок на земельнi дiлянки 39 124
Збiр за спецiальне використання води 2
Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного
призначення 352 481
Послуги банкiв 240 739
Витрати на вiдрядження 4 7
Послуги зв’язку 259 157
Всього: 13537 13552
Витрати на збут
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Послуги зв’язку 18 15
Витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг) 58
93
Всього: 76 108
Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованих залiзобетонних виробiв 82 204
Собiвартiсть реалiзованих iнших будiвельних матерiалiв
363 9
Амортизацiя орендованих основних засобiв 273 312
Полiпшення орендованих основних засобiв 191 238
Iншi 172
Всього iнших операцiйних витрат 1081 763
Фiнансовi витрати
До складу фiнансових витрат включено суму нарахованих
та сплачених вiдсоткiв за користування кредитними
коштами у 2012 роцi - в сумi 5702 тис. грн., у 2013 роцi –
4253 тис. грн.
Витрати по податку на прибуток
Витрати по податку на прибуток включають:
Поточний податок на прибуток (нарахований вiдповiдно до
вимог Податкового кодексу України 21 24
(Доход) витрати по податку на прибуток (3139)
Всього (доход) витрати по податку на прибуток (3118) 24

Елементи операцiйних витрат
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Матерiальнi витрати 33533 38027
Витрати на оплату працi 9923 9791
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3712 3683
Амортизацiя 2486 2613
Iншi операцiйнi витрати
Податок на земельнi дiлянки 39 124
Збiр за спецiальне використання води 2
Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного
призначення 352 565
Послуги банкiв 240 739
Витрати на вiдрядження 4 7
Послуги зв’язку 259 157
Всього: 50550 55706
Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Виходячи з того, що за результатами роботи АТ «КДБК» за
2012 рiк фiнансовий результат – збиток у розмiрi 11727 тис.
грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй
– 73528 шт., збиток на одну акцiю склав 159,49 грн.
За результатами роботи АТ «КДБК» за 2013 рiк фiнансовий
результат – прибуток у розмiрi 103 тис. грн., та враховуючи
середньорiчну кiлькiсть простих акцiй – 73528 шт.,
прибуток на одну акцiю склав 1,40 грн.
Керівник

В. В. Вереiтiнов

Головний бухгалтер

Є. I. Коган

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04852585

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

77969

106627

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

144

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

5

19

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

40

0

Надходження від операційної оренди

3040

910

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

9928

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 72351 )

( 69143 )

Праці

3105

( 6130 )

( 7173 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3832 )

( 4039 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1041 )

( 1696 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 23 )

( 21 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 90 )

( 93 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 928 )

( 1582 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

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

(7)

(4)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5635

24591

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

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

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 592 )

( 1345 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(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

-592

-1345

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

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

4979

22829

Сплату дивідендів

3355

( 19 )

( 210 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

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)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-4998

-23139

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

45

107

Залишок коштів на початок року

3405

166

59

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

211

166

Примітки

За 2013 рiк загальна сума надходжень грошових коштiв
склала 88996 тис.грн. що складає 83,4% вiд аналогiчного
показника за 2012 рiк.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi зменшено на
18956 тис. грн. або на 77,1%.
Чистий рух грошових коштiв у 2013 роцi склав 45 тис. грн.
або 42,1% вiд цього ж показника за результатами роботи у
2012 роцi.
Таким чином, станом на 31.12.2013 року. залишок коштiв
склав 211 тис. грн.

Керівник

В. В. Вереiтiнов

Головний бухгалтер

Є. I. Коган

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04852585

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 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)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

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

АТ "КДБК" не складає Звiт про рух грошових коштiв за
непрямим методом.

Керівник

В. В. Вереiтiнов

Головний бухгалтер

Є. I. Коган

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

04852585

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 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

785

0

0

444

55151

0

0

56380

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

785

0

0

444

55151

0

0

56380

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

103

0

0

103

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

-90

0

0

-90

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

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

13

0

0

13

Залишок на
кінець року

4300

785

0

0

444

55165

0

0

56393

Примітки

Станом на 01.01.2013 року власний капiтал пiдприємства складав 56380 тис. грн.
Чистий прибуток за 2013 рiк - 103 тис. грн.
Витрачено на виплату власникам (дивiденди) 90 тис. грн.
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2013 року - 56393 тис. грн.

Керівник

В. В. Вереiтiнов

Головний бухгалтер

Є. I. Коган

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
Примiтка 1. Про пiдприємство
ПУБЛIЧНЕ ИАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС» (АТ «КДБК») було побудовано та введено у експлуатацiю у груднi 1998 року. 15
жовтня 1993 року стає акцiонерним товариством. У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв стає публiчним акцiонерним товариством.
Мiсцезнаходження АТ «КДБК»: 62418, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул..
Кiльцева, 41.
Основнi види дiяльностi:
• Будiвництво будiвель
• Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
• Оптова торгiвля будiвельними матерiалами
• Iншi види оптової торгiвлi
• Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
• Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв АТ «КДБК» за 2012 рiк склала 382 особи.
Станом на 31 грудня 2013 року Статутний капiтал АТ «КДБК» складає 784707,00 грн, який
розподiляється на 73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 10,50 грн.
Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть АТ «КДБК» за 2013 рiк була складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Пiдстава складання фiнансової звiтностi
АТ «КДБК» здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства України та вимог
у вiдношеннi до ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
У вiдповiдностi до листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної
служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, №
04/4-07/702 «Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» починаючи з
01.01.2012 року для складання фiнансової звiтностi АТ «КДБК» застосовує мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi.
Пiдприємством обрана дата переходу на МСФЗ – 01.01.2012 р.
Для складання першої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, що були
чиннi на 31.12.2013 року, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1.
Примiтка 3. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у використаннi облiкової полiтики
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Прийнята облiкова полiтика застосовується вперше для повного пакету фiнансової звiтностi за
МСФЗ. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй
полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової
полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до
них, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року та iнших майбутнiх дат.
Протягом 2012-2013 рр. облiкова полiтика фактично не змiнювалася. Нижче наводяться стандарти
та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2013 роцi, але не вплинули на
облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть АТ «КДБК»:
- МСФЗ (IAS) 19 - «Виплати працiвникам» (у новiй редакцiї)
- МСФЗ (IAS) 28 - «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства»
- Поправки до МСФЗ (IFRS 1) - «Позики, наданi державою»
- Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i

фiнансових зобов'язань»
- МСФЗ (IFRS) 10 - «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 - «Окрема фiнансова
звiтнiсть»
- МСФЗ (IFRS) 11 - «Спiльна дiяльнiсть»
- МСФЗ (IFRS) 12 - «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання»
- Iнтерпретацiя (IFRIC) 20 - «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї розроблюваного
вiдкритим способом родовища»
Крiм того, нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi були
випущенi, але ще не вступили в силу на дату фiнансової звiтностi (31 грудня 2013 року). АТ
«КДБК» має намiр застосовувати цi стандарти з дати набуття чинностi, якщо вони є доречними
(або будуть надалi доречнi) для її дiяльностi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 - «Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань»
В рамках цих поправок роз'яснюється значення фрази «на даний момент володiє юридично
закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку». Поправки також описують, як слiд правильно
застосовувати критерiї взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахункiв (таких як
системи єдиного клiрингового центру). Передбачається, що данi змiни не вплинуть на фiнансову
звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 9 - «Фiнансовi iнструменти»
МСФЗ (IFRS) 9 був випущений за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ iз замiни
МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р., але потiм дата обов'язкового застосування була
перенесена на 1 сiчня 2015 р. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може в майбутньому вплинути на
класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв (оскiльки всi некотированi iнструменти капiталу, що
облiковуються за собiвартiстю, повиннi будуть облiковуватися за справедливою вартiстю).
Компанiя оцiнить цей вплив у майбутньому, комплексно з матерiалами iнших етапiв проекту пiсля
їхньої публiкацiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10", МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 - "Iнвестицiйнi компанiї "
Цi поправки роблять виключення з вимог щодо консолiдацiї, а саме: iнвестицiйнi компанiї не
повиннi консолiдувати iнвестицiї, якi вони, в сутностi, контролюють, проте повиннi облiковувати
та оцiнювати цi iнвестицiї за справедливою вартiстю. Цi поправки не вплинуть на окрему
фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9 – Поновлення деривативiв та продовження облiку
хеджування
Цi поправки передбачають винятки щодо вимоги про припинення облiку хеджування в умовах,
коли iнструмент хеджування потрiбно поновити в результатi вимог закону або нормативного акту.
Передбачається, що цi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Запропонованi поправки до МСФЗ (IAS) 36 - Розкриття iнформацiї про суму вiдшкодування для
нефiнансових активiв
Цi поправки стосуються розкриття щодо сум вiдшкодування знецiнених активiв, а саме їхньої
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, як наслiдок набуття чинностi нового
стандарту МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Передбачається, що цi змiни суттєво
не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 21 “Обов’язковi платежi (збори)”
Основним питанням Iнтерпретацiє є: коли пiдприємство повинно визнати зобов'язання зi сплати
зборiв, що накладаються державними органами (крiм податкiв на прибуток). Зобов’язуюча подiя
роз’яснена як подiя або дiяльнiсть, визначена у вiдповiдному законодавствi, яка призводить до
сплати збору. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки поточна
облiкова полiтика передбачає нарахування зобов’язань по всiх обов’язкових платежах (зборах)
вiдповiдним чином. Iнтерпретацiя набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються

1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати.
При складаннi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво АТ «КДБК»
використовує оцiнки та робить припущення, якi впливають на вiдображення у звiтному перiодi
активи та зобов’язання на дату фiнансової звiтностi та на вiдображення даних про розмiр доходiв
та витрат на протязi звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок та
прогнозiв. Судження, котрi суттєво впливають на показники фiнансової звiтностi, та оцiнки, якi
можуть призвести до необхiдностi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань
наступних перiодiв, включають:
• Резерв сумнiвних боргiв. Керiвництво АТ «КДБК» визначило суму резерву сумнiвних боргiв на
пiдставi конкретних даних про покупцiв, аналiзу тенденцiй сплати заборгованостi покупцями.
(дивись Примiтку 8)
• Визнання вiдстроченого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Вiдстрочене
зобов’язання з податку на прибуток – сума податку на прибуток, яка може зменшити суму
майбутнього податку на прибуток, та вiдображена у звiтi про фiнансовi результати. При визначенi
майбутнiх величин об’єкту оподаткування податком на прибуток керiвництво використовує
професiйне судження та оцiнки (на пiдставi даних за останнi три роки), а також очiкування
вiдносно майбутнiх доходiв, якi визначаються обґрунтованими у обставинах, якi склались. (дивись
Примiтку 20)
• Принцип безперервностi дiяльностi. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть, виходячи з
принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього судження керiвництво проаналiзувало
фiнансове положення АТ «КДБК», поточнi намiри, результати дiяльностi та доступ до фiнансових
ресурсiв, а також вплив фiнансової ситуацiї у країнi на майбутню дiяльнiсть АТ «КДБК». (дивись
Примiтку 26).
Продовження тексту приміток
Примiтка 4. Основнi положення облiкової полiтики
4.1. Визнання доходiв та витрат
Доходи Товариства визнаються за принципом нарахування, коли iснує впевненiсть, що у
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчним вигiд, та сума доходу може бути
достовiрно визнана.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до
покупця значних рискiв, переваг та контроль над активами (товар вiдвантажено або квартира
передана чи продана за договором купiвлi-продажу та право власностi передано), та дохiд
вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi до МСБО 18 «Дохiд».
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi до полiтики
Товариства не передбачено.
У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт вiдповiдно до укладеного договору,
дохiд визнається на пiдставi пiдписаних актiв виконаних будiвельно-монтажних робiт, або
визначається на пiдставi загальної вартостi договору та вiдсотку виконання.
Вiдсотковий дохiд визнається у тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу
нарахування.
Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
4.2. Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо за умовами оренди передаються в основному
всi ризики та винагороди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, та оренда вiдповiдає одному з
критерiїв визнання у вiдповiдностi до МСБО 17 “Оренда”. Усi iншi види оренди визнаються
операцiйною орендою.
Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства по
найменшiй вартостi або справедливiй вартостi або дiсконтованiй вартостi мiнiмальних орендних
платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається у звiт про фiнансовий стан
пiдприємства як зобов’язання з фiнансової оренди, з розподiленням на довгострокову та поточну
заборгованiсть.
Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотку. Вiдсоток

визначається орендодавцем у вiдповiдному договорi або як ставка можливого залучення.
Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати на протязi вiдповiдних перiодiв
оренди.
Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як
витрати на прямолiнiйнiй основi, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати
в часi вигоди користувача, навiть коли платежi не здiйснюються на такiй основi.
У випадку надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, належнi часткиотримання вiд
орендатора, вiдображаються у складi iншого доходу у розмiрi нарахованих поточних платежiв.
4.3. Iноземнi валюти
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є
функцiональною валютою.
Господарськi операцiї, якi здiйснюються в iноземнiй валютi, при первiсному визнаннi
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 « Вплив змiн валютних курсiв» всi
монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi,якi виникли при перерахунку, вiдображаються сумуючим пiдсумком у звiтi про
фiнансовi результати того перiоду, у якому вони виникли.
4. 4. Витрати на позики
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi приймає базовий пiдхiд до облiку витрат на позики,
вiдображений у МСБО 23 «Витрати на позики».
Витрати на позики (вiдсотки та iншi витрати, пов’язанi з залученням коштiв) визнаються як
витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi
результати.
4.5. Виплати робiтникам
Усi виплати робiтникам у Товариствi враховуються як поточнi вiдповiдно до МСБО 19 «Виплати
працiвникам».
При здiйсненнi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соцiальний
внесок за своїх робiтникiв у розмiрi, передбаченим дiючим Законодавством України.
Недержавне Пенсiйне страхування робiтникам до досягнення пенсiйного вiку здiйснюється за
заявою робiтникiв, кошти перераховуються у вказанi фонди. Такi внески для Товариства є
внесками до Пенсiйних програм з встановленими внесками, тому вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати.
4.6. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Товариства у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз оподаткованого прибутку за звiтний
перiод, визначений у вiдповiдностi до Податкового кодексу України.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у
зв’язку iз наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов’язань. Вiдстроченi
податки на прибуток визначаються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу
облiку зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються по податковим ставкам, якi, як
очiкується, будуть використанi у перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi
зобов’язання на пiдставi податкових ставок, дiючих на звiтну дату, або про введення в дiю яких
було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того,
що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку надасть можливiсть реалiзувати вiдстроченi
податковi активи, або якщо зможуть буди зарахованi проти iснуючих вiдстрочених податкових

зобов’язань.
4.7. Основнi засоби
Основнi засоби АТ “КДБК” враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 16 “Основнi засоби ”.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи АТ “КДБК”, очикуємий строк корисного
використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких перевищує 2500,00 грн. Цi активи
використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для
здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй.
Основнi засоби АТ “КДБК” облiковуються пооб’єктно.
Готовi до експлуатацiї об’єкти, котрi плануються до використання у складi основних засобiв, до
моменту початку експлуатацiї, вiдносяться до класу придбаних, але не введених в експлуатацiю
основних засобiв.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка включає в себе вартiсть придбання
та всi витрати, пов’язанi з доставкою та доведенням об’єкту до експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об’єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим
витратам. У момент вводу до експлуатацiї їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у
вiдповiдностi до МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв ”.
Лiквiдацiйна вартiсть — це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при
його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням витрат при його
вибуттi. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв визначити не має
можливостi або вона не суттєва за сумою, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю пiд час прийомки основних засобiв та затверджується Генеральним директором. Строк
корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної
iнвентаризацiї.
На пiдприємствi визначено наступнi строки корисного використання:
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 22-100 рокiв
машини та обладнання 8 рокiв
транспортнi засоби 8 рокiв
iнструмент, прилади, iнвентар 5-18 рокiв
iншi основнi засоби 2-18 рокiв
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих у лiзинг, встановлюється
вiдповiдним строку дiї договору лiзингу (строк сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по кожному об’єкту основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним
методом, виходячи iз строку корисного використання цих об’єктiв. Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою вводу до експлуатацiї.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносяться до витрат
перiоду, у якому вони були здiйсненi. Вартiсть значних оновлень основних засобiв, якi призвели
до подовження строку експлуатацiї, збiльшення об’єму виробництва та iнш., капiталiзується.
Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови
визнання матерiального активу, вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного
об’єкту, операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компоненту.
Земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi пiдприємства, вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi по вартостi придбання.
Для оцiнки вартостi основних засобiв використовується модель собiвартостi.
У випадку, коли є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися, слiд оцiнити суму
очiкуваного вiдшкодування такого активу та вiдобразити це у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБУ 36 “Зменшення корисностi активiв ”.
Основнi засоби, якi призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, враховуються у
вiдповiдностi до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть ”.
4.8. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно МСБО 38 “Нематерiальнi активи ”.

Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, котрi не мають матерiальної форми та
контролюються Товариством, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та
використовуються протягом бiльш 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або для передачi в оренду iншим особам.
Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
• патенти;
• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• лiцензiї;
• торговi марки з урахуванням брендiв.
Програмне забезпечення, яке є невiдокремленим та необхiдним для забезпечення роботи основних
засобiв, враховується у складi цих об’єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються по первiснiй вартостi (собiвартостi), яка враховує вартiсть
придбання та витрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається iз всiх витрат на
створення, виробництво та пiдготовку до експлуатацiї. Витрати на вишукування (науково-дослiднi
роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Собiвартiсть нематерiального активу збiльшується на суму додаткових витрат, якщо:
• iснує iмовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних
вигiд, якi будуть бiльше, нiж первiсно оцiнений рiвень ефективностi;
• цi витрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо понесенi по нематерiальному активу витрати необхiднi для пiдтримання первiсно оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очикуємого строку їх
використання, але не менш 5 рокiв. Нарахування амортизацiї починається у мiсяцi, наступному
пiсля вводу до експлуатацiї нематерiального активу.
Очикуємий строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi
на облiк спецiальною комiсiєю, призначеною керiвництвом пiдприємства, виходячи з:
• очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень вiдносно строкiв використання та
iнших факторiв;
• строкiв використання подiбних активiв, затверджених керiвництвом пiдприємства.
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням
можливого зменшення корисностi активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 “Зменшення корисностi
активiв”.
4.9. Запаси
Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2
«Запаси».
Запаси облiковуються за однорiдними групами:
• сировина та матерiали;
• запаснi частини;
• паливо;
• напiвфабрикати придбанi;
• незавершене виробництво;
• готова продукцiя;
• товари.
Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбання та iнших витрат,
безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних
витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї в
Товариствi використовується попередельний метод облiку витрат на виробництво. Особливiсть
технологiї виробництва визначає один передiл - для виробництва бетону та (або) арматурних
каркасiв, якi є напiвфабрикатами для послiдуючого передiлу - формування залiзобетонних

конструкцiй.
Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї виробництва залiзобетонних виробiв:
а) основнi сировина та матерiали;
б) допомiжнi сировина та матерiали;
в) технологiчнi енергоресурси;
г) заробiтна плата та нарахування на неї основного виробничого персоналу.
Товариство використовує наступнi статтi витрат на будiвництво:
а) матерiали (у тому числi залiзобетонi вироби, будiвельнi матерiали та iнше);
б) вартiсть експлуатацiї машин та механiзмiв;
в) заробiтна плата та нарахування на неї основного будiвельного персоналу.
Товариство використовує метод ФIФО для оцiнки запасiв при їх вибуттi та передачi у
виробництво.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: собiвартостi або
чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї — це можлива цiна реалiзацiї у результатi
звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат на продаж.
Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва та готової продукцiї на складi
визначається за окремими найменуваннями.
У випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини та матерiалiв нижча собiвартостi, та цiна
реалiзацiї готової продукцiї не змiнюється, зменшення вартостi сировини та матерiалiв не
вiдображається.
4.10. Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»
та 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». В цiлях складання фiнансової звiтностi
класифiкуються по катерогiям:
• призначенi для торгiвлi;
• якi утримуються до погашення;
• у наявностi для продажу;
• iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються за справедливою вартостю з вiднесенням її
змiни на прибуток (збиток).
Iнвестицiї, якi мають фiксований строк погашення та утримуються до погашення, враховуються по
амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого строку погашення, враховуються
по собiвартостi.
Iнвестицiї у наявностi для продажу, враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її
змiни на власний капiтал.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються за пайовим методом.
4.11. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть — це договiрнi вимоги, якi пред’являються покупцям та iншим особам
на отримання грошових коштiв, товарiв чи послуг. При складаннi фiнансової звiтностi дебiторська
заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi поточного року або
операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути
вiднесена до поточної).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за
реалiзованi у ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари та послуги) та неторгова
(поточна) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих
активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається
по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з
урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв
сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється з використанням методу класифiкацiї
дебiторiв за наступними строками виникнення:

• до 1-го мiсяця;
• вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв;
• бiльше 6-ти мiсяцiв.
Оцiночнi коефiцiєнти визначаються на пiдставi iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв з
урахуванням факторiв присутностi об’єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе стягнути
дебiторську заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстроченого податку на прибуток)
облiковується залежно вiд виду по амортизуємiй або дiскунтируємiй вартостi.
4.12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в установах банкiв, готiвковi грошовi
кошти у касах, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у користуваннi.
4.13. Власний капiтал
Статутний капiтал складається iз внескiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки акцiонера вiдображається як емiсiйний дохiд.
Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, який був сформований у
вiдповiдностi до Статуту пiдприємства.
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам та визнає їх як зобов’язання на звiтну дату тiльки у
тому випадку, якщо вони буди об’явленi до звiтної дату включно.
Порядок розподiлу прибутку Товариства визначають Загальнi збори.
4.14. Зобов’язання та резерви
Облiк та визнання зобов’язань та резервiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Зобов’язання Товариства класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв
або одного виробничого циклу) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв або одного
виробничого циклу).
Довгостроковi зобов’язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в
залежностi вiд виду або по амортизує мiй, або по дiсконтуємiй вартостi.
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй
вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Компанiя здiйснює перевiд частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
поточної, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу
залишається менше, нiж 365 днiв.
Резерви визнаються, коли Товариство у результатi визнаної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов’язання, для врегулювання яких з великою ступенню ймовiрностi буде необхiдний
вiдток ресурсiв та яке можливо оцiнити досить надiйно.
Резерв вiдпусток, не нараховується.
Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з критерiїв визнання з урахуванням оцiнки
ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманихї вiд експертiв.
Продовження тексту приміток
Примiтка 5. Основнi засоби
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
та МСБО 16 «Основнi засоби» станом на 01.01.2012 р. була проведена оцiнка вартостi основних
засобiв. Мета оцiнки – визначення справедливої вартостi основних засобiв для вiдображення у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Експертну
грошову оцiнку земельних дiлянок проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Увекон
Ленд» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 11222/10 вiд 20.12.2010 р.), оцiнку основних
засобiв (крiм земельних дiлянок) проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УвеконХаркiв» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 9917/10 вiд 27.08.2010 р.)
Даннi про первiсну, залишкову вартiсть та знос кожного класу основних засобiв наведенi в
наступнiй таблицi:
Земельнi дiлянки, тис .грн. Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, тис. грн. Машини та
обладнання, тис. грн. Транспортнi засоби, тис. грн. Iнструмент, прилади, iнвентар, тис. грн. Iншi

основнi засоби, тис. грн. Всього, тис. грн.
Первiсна вартiсть станом на 01.01.2012 р. 15570 46596 700 3461 2119 20785 89231
Надходження (придбання, полiпшення) 520 283 6 536 1345
Вибуття (реалiзацiя) 59 59
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2012 р. 15570 47116 641 3744 2125 21321 90517
Надходження (придбання, полiпшення) 292 65 170 65 592
Вибуття (реалiзацiя)
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2013 р. 15570 47408 706 3744 2295 21386 91109
Знос станом на 01.01.2012 р.
Нараховане зносу за 2012 рiк 403 87 464 350 1182 2486
Знос станом на 31.12.2012 р. 403 87 464 350 1182 2486
Нараховане зносу за 2013 рiк 387 79 526 395 1226 2613
Знос станом на 31.12.2013 р. 790 166 990 745 2408 5099
Залишкова вартiсть станом на 01.01.2012 р. 15570 46596 700 3461 2119 20785 89231
Надходження (придбання, полiпшення) 520 283 6 536 1345
Вибуття (реалiзацiя) 59 59
Нараховане зносу за 2012 рiк 403 87 464 350 1182 2486
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2012 р. 15570 46713 554 3280 1775 20139 88031
Надходження (придбання, полiпшення) 292 65 170 65 592
Вибуття (реалiзацiя)
Нараховане зносу за 2013 рiк 387 79 526 395 1226 2613
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2013 р. 15570 46618 540 2754 1550 18978 86010
Крiм цього iнших змiн основних засобiв АТ «КДБК» у 2013 роцi не здiйснювало.
На пiдприємствi вiдсутнi договори фiнансової оренди.
На пiдприємствi вiдсутнi окремi об’єкти основних засобiв, сума нарахованого зносу по яким
дорiвнює первiснiй вартостi.
Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нарахована прямолiнiйним методом, виходячи зi
строку корисного використання цих об’єктiв.
Залишкова вартiсть основних засобiв, якi є забезпеченням по кредитним договорам, станом на
31.12.2013 р. складає 15021 тис. грн.
До складу основних засобiв АТ «КДБК» включено об’єкти iнвестицiйної нерухомостi – будiвлi та
частина будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв
Вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2013 року складає 16671 тис. грн.
У 2012 роцi та 2013 роцi на пiдприємствi була проведена дiагностика на зменшення корисностi
основних засобiв згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв». Вартiсть вiдшкодування була визначена
на рiвнi розрахункової вартостi використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi
потоки. Визначена вартiсть використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi потоки
перевищує балансову вартiсть одиниць що генерують грошовi потоки. За результатами тестування
вартiсть вiдшкодування перевищує балансову вартiсть активiв, що свiдчить про вiдсутнiсть
наявностi знецiнення активiв станом на 31.12.12 р. та 31.12.13 р.
Примiтка 6. Iншi фiнансовi iнвестицiї
До складу iнших фiнансових iнвестицiй включено iнвестицiї без фiксованого строку погашення:
Вартiсть, тис. грн.
станом на 01.01.2012 р. станом на 31.12.2012 р. станом на 31.12.2013 р.
Внески згiдно договору про спiльну дiяльнiсть на будiвництво житлового будинку у м. Харковi по
вул.. Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського району) 1829 9119 9894
Придбаннi iменi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтент – ТОВ «Укрсоц-Капiтал» (ПВIФ «ОсноваБуд»), код цiнних паперiв UA 7330583775, форма випуску - бездокументарна 2734 17413 18006
Всього: 4563 26532 27900
Примiтка 7. Виробничi запаси, незавершене будiвництво та товари

Вартiсть, тис. грн.
станом на 01.01.2012 р. станом на 31.12.2012 р. станом на 31.12.2013 р.
Виробничi запаси 4731 4283 3885
Незавершене виробництво 50943 65509 88368
Товари 4900 5547 3692
Всього: 60574 75339 95945
АТ «КДБК» використовує метод ФIФО для оцiнки вибуття виробничих запасiв та товарiв. У
фiнансовiй звiтностi виробничi запаси та товари вiдображенi по собiвартостi.
Незавершене виробництво вiдображено по собiвартостi, яка складається з прямих матерiальних
витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.
Станом на 31.12.2013 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi у
виробничому процесi вiдсутнi.
Тестування на наявнiсть ознак знецiнення не проводилось.
Передачi запасiв на комiсiю, переробку та в залог не здiйснювалось.
Примiтка 8. Дебiторська заборгованiсть
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 611 611 611
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (первiсна вартiсть) 5451 1597 3269
Резерв сумнiвних боргiв (2603) (772) (1298)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 571 1000 781
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1524
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 29
Iнша дебiторська заборгованiсть 21252 2781 2422
Всього: 25282 5217 7338
Станом на 31 грудня 2012 року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 772 тис. грн.. (станом на
01 сiчня 2012 р. – 2603 тис. грн.). Чисте зменшення суми резерву сумнiвних боргiв склало 1831
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 1298 тис. грн. Чисте
збiльшення суми резерву сумнiвних боргiв склало 526 тис. грн.
Рух резерву сумнiвних боргiв наступний:
Залишок станом на 01.01.2012 р. 2603
Нарахування резерву 1778
Використання 3609
Залишок резерву на 31.12.2012 р. 772
Нарахування резерву 526
Використання
Залишок резерву на 31.12.2013 р. 1298
Цей резерв створено вiдносно дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (первiсна
вартiсть) з використанням методу класифiкацiї дебiторської заборгованостi за наступними
строками:
Термiн виникнення дебiторської заборгованостi Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2013 р.
До 1-го мiсяця 247 9 1
Вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв 120 113 1679
Бiльше 6-ти мiсяцiв 5084 1475 1589
Всього: 5451 1597 3269
Примiтка 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 59 166 211
У тому числi в касi 41 106 124
Примiтка 10. Статутний капiтал та прибуток на акцiю
Станом на 31 грудня 2012 року Статутний капiтал АТ «КДБК» складає 784707,00 грн, який
розподiляється на 73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих iменних акцiй

номiнальною вартiстю 10,50 грн.
Протягом звiтного року АТ «КДБК» не проводило додаткову емiсiю.
Права та обов’язки акцiонерiв – власникiв простих та привiлейованих акцiй зазначенi у Статутi
товариства.
Згiдно зi Статутом «Власники привiлейованих акцiй мають право на отримання щорiчно
фiксованого дивiденду у розмiрi 10,59 грн. за винятком випадкiв, встановлених законом».
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 17 квiтня 2012 року (протокол № 33) було вирiшено
спрямувати з чистого прибутку 2011 року АТ «КДБК» розмiром 1947718,91 грн. 1935256,96 грн.
на виплату дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК». Був затверджений розмiр рiчних
дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК» - 26,32 грн. на одну акцiю.
Таким чином, у 2012 роцi будо спрямовано на виплату дивiдендiв 1948028,50 грн.
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 19 квiтня 2013 року (протокол № 34) було вирiшено
спрямувати з залишку нерозподiленого прибутку АТ «КДБК» розмiром 55150618,68 грн. 77204,40
грн. на виплату дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК». Був затверджений розмiр рiчних
дивiдендiв за простими акцiями АТ «КДБК» - 1,05 грн. на одну акцiю.
Таким чином, у 2013 роцi будо спрямовано на виплату дивiдендiв 89867,40 грн.
Примiтка 11. Кредити
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Довгостроковi кредити банкiв 79
Короткостроковi кредити банкiв 41711 18882 13903
Всього: 41790 18882 13903
Таким чином, у 2012 роцi АТ «КДБК» погасило заборгованiсть за кредитами банкiв у сумi 22908
тис. грн., у 2013 р. – 4979 тис. грн..
Частиною забезпечень за кредитними договорами є основнi засоби (див. Примiтку 5).
Примiтка 12. Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов’язання
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3324 1953 1159
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 20967 37144 39553
Поточнi зобов’язання з бюджетом 108 130 787
Поточнi зобов’язання зi страхуванням 385 434 869
Поточнi зобов’язання з оплати працi 778 1640 3501
Поточнi зобов’язання з учасниками 456 2094 2165
Поточнi зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв 201 7 4
Iншi поточнi зобов’язання 30993 69108 91557
Всього: 57212 112510 139595
Стан розрахункiв по податкам, крiм податку на прибуток
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Податок на додану вартiсть 2 -2 -1524
Податок за земельнi дiлянки 2 3 10
Податок на доходи фiзичних осiб 102 128 775
Збiр за спецiальне використання води, плата за користування надрами, екологiчний податок 2 1 1
Всього: 108 130 -1524/786
Примiтка 13.
АТ «КДБК» не має непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинену дiяльнiсть, iнвестицiї
в асоцiйованi пiдприємства, нематерiальнi активи.
Пiдприємство не здiйснює розвiдку та оцiнку запасiв корисних копалин, не веде сiльське
господарство, не отримує державних грантiв та державної допомоги, не використовує програми
пенсiйного забезпечення, не складає звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї, на показники фiнансової
звiтностi не впливають змiни валютних курсiв.
Протягом 2012 – 2013 рокiв АТ «КДБК» не здiйснювало операцiї по об’єднанню бiзнесу., не
випускало страховi контракти та не утримувало договори перестрахування.
Продовження тексту приміток

Примiтка 14. Доходи
Наступна таблиця надає аналiз доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) АТ
«КДБК» за 2012 рiк:
Сума, тис. грн. (без ПДВ)
2012 рiк 2013 рiк
Доход вiд виконання будiвельних контрактiв 2155 6160
Доход вiд реалiзацiї квартир 14554 6250
Доход вiд надання послуг 8040 13025
Всього: 24749 25435
До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у 2012 роцi включено:
• доход вiд виконання робiт з капiтального ремонту клубного закладу селища Буди, за адресою
вул. Харкiвська, № 6, замовник – Будянська селищна рада Харкiвської областi Харкiвського
району, визначено на пiдставi Довiдки про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 147299,16
грн.
• доход вiд виконання робiт з реконструкцiї дитячого iгрового майданчика по вул..
Першетравнева, № 3-а в с. Веселе», замовник – ЖПК «Веселе», визначено на пiдставi Довiдки про
суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 23500,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з комплексної реконструкцiї ЦПКтаВ iм. Горького в м. Харковi,
замовник – АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», визначено на пiдставi Довiдки про суму виконаних
будiвельних робiт у розмiрi 195954,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти поверхового житлового будинку в сел.. Пiсочин у
2-му кварталi мiкрорайону «Мобiль», замовник – Схiдне регiональне управлiння Державної
прикордонної служби України, визначено на пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних
робiт у розмiрi 239166,17 грн.
• доход вiд виконання робiт з капiтального ремонту Будинку культури в смт. Печенегi, вул. 1-го
Травня, 4, замовник – Вiддiл культури i туризму Печенiзької районної державної адмiнiстрацiї,
визначено на пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 1549282,50 грн.
До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у 2013 роцi включено:
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти поверхового житлового будинку в сел. Пiсочин у
2-му кварталi мiкрорайону «Мобiль», замовник – Схiдне регiональне управлiння Державної
прикордонної служби України, визначено на пiдставi Довiдок про суму виконаних будiвельних
робiт у розмiрi 2176763,01 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 70-ти квартирного житлового будинку в сел. Подвiрки
Дергачiвського району Харкiвської областi, замовник – Управлiння капiтального будiвництва та
розвитку Державної пенiтенцiарної служби України, визначено на пiдставi Довiдок про суму
виконаних будiвельних робiт у розмiрi 1810413,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з ремонту музею Курязької виховної колонiї iм. А. С. Макаренка,
замовник - Курязька виховна колонiя iм. А. С. Макаренка, визначено на пiдставi Довiдок про суму
виконаних будiвельних робiт у розмiрi 767518,00 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 16-ти поверхового житлового будинку в м. Харкiв, вул..
Клочкiвська, 101, замовник – ТОВ «ТАЯ», визначено на пiдставi Довiдок про суму виконаних
будiвельних робiт у розмiрi 955144,10 грн.
• доход вiд виконання робiт з будiвництва 10-ти поверхового житлового будинку в сел. Пiсочин,
вул. Дагаєва, замовник – ОК «ЖБК «МОБIЛЬ», визначено на пiдставi Довiдок про суму виконаних
будiвельних робiт у розмiрi 449932,00 грн.
Станом на 31 грудня 2013 року не завершенi наступнi будiвельнi контракти:
1. на будiвництво 16-ти поверхового житлового будинку в м. Харкiв, вул.. Клочкiвська, 101,
замовник – ТОВ «ТАЯ». У 2013 роцi отримано грошових коштiв у сумi 2154090,00 грн., витрати
АТ «КДБК» склали – 2343218,80 грн.
2. на будiвництво 10-ти поверхового житлового будинку в сел. Пiсочин, вул. Дагаєва, замовник –
ОК «ЖБК «МОБIЛЬ». У 2013 роцi отримано грошових коштiв у сумi 1748618,00 грн., витрати АТ
«КДБК» склали – 1480571,95 грн.
Iншi види доходiв:

Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Доход вiд реалiзацiї залiзобетонних виробiв 82 204
Доход вiд реалiзацiї iнших будiвельних матерiалiв 363 9
Доход вiд операцiй оренди (оперативной) 1466 1606
Iншi 134 0
Всього iнших операцiйних доходiв 2045 1819
Iншi фiнансовi доходи (нарахованi вiдсотки на залишок грошових коштiв на рахунках
пiдприємства) 18 5
Доход вiд участi у дочiрнiх пiдприємствах 29 32
Штрафи отриманi 40
Дивiденди отриманi 9896
Всього iнших доходiв 29 9968

Примiтка 15. Собiвартiсть
До собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiднесено:
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Витрати по будiвельним контрактам 1579 4359
Собiвартiсть реалiзованих квартир 13821 5313
Витрати по наданню послуг 5890 8752
Всього: 21290 18424
Примiтка 16. Адмiнiстративнi витрати
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Матерiальнi витрати 4538 3899
Витрати на оплату працi 5134 5151
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1890 1899
Амортизацiя 1079 1095
Iншi
Податок на земельнi дiлянки 39 124
Збiр за спецiальне використання води 2
Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 352 481
Послуги банкiв 240 739
Витрати на вiдрядження 4 7
Послуги зв’язку 259 157
Всього: 13537 13552
Примiтка 17. Витрати на збут
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Послуги зв’язку 18 15
Витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг) 58 93
Всього: 76 108
Примiтка 18. Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованих залiзобетонних виробiв 82 204
Собiвартiсть реалiзованих iнших будiвельних матерiалiв 363 9
Амортизацiя орендованих основних засобiв 273 312
Полiпшення орендованих основних засобiв 191 238
Iншi 172

Всього iнших операцiйних витрат 1081 763
Примiтка 19. Фiнансовi витрати
До складу фiнансових витрат включено суму нарахованих та сплачених вiдсоткiв за користування
кредитними коштами у 2012 роцi - в сумi 5702 тис. грн., у 2013 роцi – 4253 тис. грн.
Примiтка 20. Витрати по податку на прибуток
Витрати по податку на прибуток включають:
Поточний податок на прибуток (нарахований вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України
21 24
(Доход) витрати по податку на прибуток (3139)
Всього (доход) витрати по податку на прибуток (3118) 24
Примiтка 21. Елементи операцiйних витрат
Сума, тис. грн.
2012 рiк 2013 рiк
Матерiальнi витрати 33533 38027
Витрати на оплату працi 9923 9791
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3712 3683
Амортизацiя 2486 2613
Iншi операцiйнi витрати
Податок на земельнi дiлянки 39 124
Збiр за спецiальне використання води 2
Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 352 565
Послуги банкiв 240 739
Витрати на вiдрядження 4 7
Послуги зв’язку 259 157
Всього: 50550 55706
Примiтка 22. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Виходячи з того, що за результатами роботи АТ «КДБК» за 2012 рiк фiнансовий результат –
збиток у розмiрi 11727 тис. грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй – 73528
шт., збиток на одну акцiю склав 159,49 грн.
За результатами роботи АТ «КДБК» за 2013 рiк фiнансовий результат – прибуток у розмiрi 103
тис. грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй – 73528 шт., прибуток на одну
акцiю склав 1,40 грн.
Примiтка 23. Розрахунки зi зв’язаними сторонами
В цiй фiнансовiй звiтностi зв’язаними сторонами визначаються фiзичнi особи або суб’єкти
господарювання, зв’язанi з АТ «КДБК»:
а) фiзичнi особи або близькi родичi таких осiб, якi
• контролюють АТ «КДБК» або здiйснюють спiльний контроль над АТ «КДБК»;
• мають суттєвий вплив на АТ «КДБК»;
• є членами провiдного управлiнського персоналу АТ «КДБК».
б) суб’єкти господарювання є зв’язаними iз АТ «КДБК», якщо виконується будь-яка з таких умов:
• суб’єкт господарювання та АТ «КДБК», є членами однiєї групи (а це означає, що кожне
материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним
контролем є зв’язанi одне з одним);
• один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством
iншого суб’єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства
члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);
• обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
• один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а
iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта
господарювання;
• суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або
АТ «КДБК», або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаним iз АТ «КДБК»;
• суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в

пунктi а);
• особа, визначена в пунктi а) має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом
провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського пiдприємства
суб’єкта господарювання).
Розрахунки з дочiрнiми пiдприємствами
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2012 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2012 р.
на користь АТ «КДБК» на користь Дочiрнiх пiдприємств Всього у тому рахунку Всього у тому
рахунку на користь АТ «КДБК» на користь Дочiрнiх пiдприємств
Виконано робiт Придбання матерiалiв Надано послуг Грошовi кошти Реалiзацiя будiвельних
матерiалiв Оренда основних засобiв Надано послуг
611 116 733 21 6 706 842 658 14 113 57 611 7
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2013 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2013 р.
на користь АТ «КДБК» на користь Дочiрнiх пiдприємств Всього у тому рахунку Всього у тому
рахунку на користь АТ «КДБК» на користь Дочiрнiх пiдприємств
Виконано робiт Придбання матерiалiв Надано послуг Грошовi кошти Реалiзацiя будiвельних
матерiалiв Оренда основних засобiв Надано послуг
611 7 565 565 568 366 3 142 57 611 4
Розрахунки суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють спiльний контроль або суттєвий вплив на
певний суб’єкт господарювання
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2012 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2012 р.
на користь АТ «КДБК» на користь суб’єктiв господарювання Всього у тому рахунку Всього у
тому рахунку на користь АТ «КДБК» на користь суб’єктiв господарювання
Виконано робiт Придбання матерiалiв Надано послуг Грошовi кошти Iнше Грошовi кошти
Реалiзацiя будiвельних матерiалiв Оренда основних засобiв Надано послуг Iнше
299 1409 231 15 1056 16 91 1860 689 73 716 272 110 154 2
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2013 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2013 р.
на користь АТ «КДБК» на користь суб’єктiв господарювання Всього у тому рахунку Всього у
тому рахунку на користь АТ «КДБК» на користь суб’єктiв господарювання
Виконано робiт Придбання матерiалiв Надано послуг Грошовi кошти Iнше Грошовi кошти
Реалiзацiя будiвельних матерiалiв Оренда основних засобiв Надано послуг Iнше
154 2 1663 1663 1593 756 7 686 82 62 82
Розрахунки з iншими зв’язаними сторонами
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2012 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2012 р.
на користь АТ «КДБК» на користь зв’язаної сторони всього у тому рахунку всього у тому рахунку
на користь АТ «КДБК» на користь зв’язаної сторони
Надано послуг Грошовi кошти Грошовi кошти Оренда основних засобiв Надано послуг
27 123 716 714 2 755 736 5 14 34 91
Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2013 р. Отримано АТ «КДБК» Розрахунки АТ «КДБК»
Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2013 р.
на користь АТ «КДБК» на користь зв’язаної сторони всього у тому рахунку всього у тому рахунку
на користь АТ «КДБК» на користь зв’язаної сторони
Надано послуг Грошовi кошти Грошовi кошти Оренда основних засобiв Надано послуг
34 91 974 974 1758 863 7 888 793 66
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Компенсацiя провiдному персоналу - контрактна (договiрна) заробiтна плата, яка була нарахована
за вiдпрацьований звiтний рiк. Загальна сума такої компенсацiї за 2012 рiк склала 827 тис. грн.,за
2013 рiк – 1075 тис. грн. вiдображена у сумi витрат на оплату працi у складi адмiнiстративних
витрат.

Примiтка 24. Iнформацiя про сегменти
Вiдповiдно до облiкової полiтики АТ «КДБК» видiляє окремi господарсько - газузерi сегменти у
тому випадку, коли об’єм реалiзацiї продукцiї вiдповiдних видiв дiяльностi перевищує 40% всiх
доходiв вiд реалiзацiї.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi АТ «КДБК» у 2012 роцi є можливiсть
видiлити окремий сегмент - «Будiвництво» тому, що об’єм реалiзацiї за цiм видом дiяльностi склав
бiльше 67,5% загального доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розмiр доходу та
витрат по сегменту «Будiвництво» дивись у примiтках 14, 15.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi АТ «КДБК» у 2013 роцi є можливiсть
видiлити окремий сегмент - «Будiвництво» тому, що об’єм реалiзацiї за цiм видом дiяльностi склав
бiльше 48,8% загального доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розмiр доходу та
витрат по сегменту «Будiвництво» дивись у примiтках 14, 15.
Примiтка 25. Фiнансовi iнструменти та фактори фiнансового ризику
У процесi своєї дiяльностi АТ «КДБК» схильна до цiлого ряду фiнансових ризикiв: ринковi ризики
( ризик впливу змiн вiдсоткових ставок на грошовi потоки, кредитнi ризики) та ризики лiквiдностi.
Загальна програма управлiння ризиками придiляє велику увагу непередбачуваностi фiнансових
ризикiв з цiллю мiнiмiзацiї можливого негативного впливу на фiнансовi показники АТ «КДБК».
Ризик змiни грошових потокiв
АТ «КДБК» запозичує грошовi кошти в банках пiд поточнi ринковi вiдсотки. АТ «КДБК» схильна
до ризику змiни вiдсоткової ставки у зв’язку зi змiною ринкової вартостi вiдсоткових позик.
АТ «КДБК» не має iстотних активiв, якi можуть приносити вiдсотковий доход. Товариство не
використовує iнструменти хеджування з цiллю управлiння ризиком змiни вiдсоткових ставок
тому, що керiвництво вважає, що не має необхiдностi в використаннi цих iнструментiв.
Кредитний ризик
Фiнансовi активи, якi можуть бути схильнi до кредитного ризику, переважно складаються iз
дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Не
дивлячись на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних
факторiв, керiвництво не вважає, що у АТ «КДБК» виникне iстотний ризик збиткiв понад
сформованого резерву сумнiвних боргiв.
Пiдприємство не володiє та не випускає фiнансовi iнструменти у торгiвельних цiлях.
Ризик лiквiдностi
Полiтика зниження ризику лiквiдностi припускає пiдтримку достатнього рiвня грошових коштiв
або можливостi залучення достатнiх об’ємiв фiнансування з iснуючих джерел позикових коштiв.
Можливiсть забезпечення виконання спецiальних умов кредитних договорiв має велике значення
для управлiння ризиками лiквiдностi. Будь-яке порушення спецiальних умов iстотно вплине на
спроможнiсть АТ «КДБК» погасити свої зобов’язання.
Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань зi строком погашення менш одного року
майже дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Примiтка 26. Договiрнi, умовнi зобов’язання та iншi ризики
Оподаткування
Українське податкове законодавство схильне до частих змiн та доповнень. Керiвництво АТ
«КДБК» не виключає можливостi того, що змiни в цьому законодавствi можуть iстотно вплинути
на результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiднi положення податкового
законодавства iнтерпретованi коректно, положення пiдприємства стосовно податкового
законодавства буде стабiльним. Тому, станом на 31 грудня 2013 року, не було створено резерв на
можливе податкове зобов’язання.
Судовi розгляди
На кiнець звiтного перiоду в АТ «КДБК» не має поточних судових розглядiв та позовiв, котрi
можуть суттєво вплинути на результати дiяльностi або фiнансове положення Товариства, тому
резерв на судовi розгляди не створювався.
Примiтка 27. Управлiння капiталом

В областi управлiння капiталом керiвництво АТ «КДБК» має своєю цiллю гарантування
пiдприємству можливостi ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам та
пiдтримання оптимальної структури капiталу з цiллю зниження витрат на його залучення.
Пiдприємство здiйснює монiторинг структури капiталу з використанням коефiцiєнта долi
позикових коштiв та коефiцiєнту заборгованостi. Коефiцiєнт долi позикових коштiв визначається
спiввiдношенням суми чистої заборгованостi до загальної величини власного капiталу. Чиста
заборгованiсть – загальна сума позикових коштiв (короткострокових та довгострокових) за
мiнусом грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Загальна сума капiталу визначається як власний
капiтал плюс сума чистої заборгованостi. Коефiцiєнт заборгованостi визначається
спiввiдношенням суми чистої заборгованостi до загальної величини власного капiталу.
Коефiцiєнт долi позикових коштiв та коефiцiєнт заборгованостi станом на 1 сiчня 2012 року, на 31
грудня 2012 року та на 31 грудня 2013 року:
Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р.
Довгостроковi кредити банкiв 79
Короткостроковi кредити банкiв 41711 18882 13903
Загальна сума позикових коштiв 41790 18882 13903
Грошовi кошти та їх еквiваленти (59) (166) (211)
Чиста заборгованiсть 41731 18716 13692
Власний капiтал 70055 56380 56393
Загальна сума капiталу 111786 75096 70085
Коефiцiєнт заборгованостi, % 59,6 33,2 24,3
Коефiцiєнт долi позикових коштiв, % 37,3 24,9 19,5
Зменшення коефiцiєнта заборгованостi та коефiцiєнта долi позикових коштiв на протязi 2012 –
2013 рокiв зумовлено iстотних зниженням величини чистої заборгованостi у результатi погашення
кредиту на загальну суму 27887 тис. грн.
Примiтка 28. Подальшi подiї
За перiод з 01 сiчня 2014 р. до дати затвердження фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 10
«Подiї пiсля звiтного перiоду» не пiдприємствi не вiдбувалось наступних подiй:
1. Подiй, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду
2. Подiй, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду

