ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
1952 р. Засноване пiдприємство "Спецiальне будiвельне управлiння
"Донбасзалiзобетонбуд" для будiвництва висотних споруд з монолiтного
залiзобетону в пiвденних регiонах колишнього СРСР (Україна, Молдавiя,
Кавказькi республiки).
1968 р. Спецiальне будiвельне управлiння "Донбасзалiзобетонбуд"
передане в систему
Мiнтяжбуду УРСР.
1994 р. ССУ "Донбасзалiзобетонбуд" приватизоване в Акцiонерне
Товариство закритого типу "Донбасзалiзобетонбуд". За роки становлення
i розвитку промисловостi СРСР i незалежної України
"Донбасзалiзобетонбуд" брало участь в будiвництвi сотень складних
iнженерних споруд для енергетичної, цементної, хiмiчної,
металургiйної, гiрничодобувної галузей промисловостi, а також рiзних
цивiльних об'єктiв i об'єктiв гiдротехнiчного призначення на
територiї України i країн СНД.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДОНБАСЗАЛIЗОБЕТОН-БУД"створене
на пiдставi рiшення Донецького регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України та установчого договору вiд 06.01.1994 р.
вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю
цiлiсних майнових комплексiв державних пiдпри-ємств i їхнiх
структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" № 53/23 вiд 20.05.93 р.
шляхом ре-органiзацiї (перетворення) орендного пiдприємства
"Донбассжелезобетонстрой" в акцiоне-рне товариство закритого типу.
10 червня 2011 р. на загальних зборах товариства згiдно Закону
України "Про акцiонернi товариства" було визначено тип пiдприємства i
перейменоване в ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<ДОНБАСЗАЛIЗОБЕТОНБУД>.
Товариство є правонаступником усiх прав та обов'язкiв АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДОНБАСЗАЛIЗОБЕТОНБУД" .
Пiдприємство брало участь в будiвництвi споруджень
монолiтно-каркасного типа в Каїрi; в будiвництвi автодорожнiх мостiв
з монолiтного залiзобетону в Iзраїлi; в Монгольськiй республiцi в
мiстi Дархан в будiвництвi елеваторного комплексу.
В перiод з 2000 року до теперiшнього часу ПРАТ "Донбасзалiзобетонбуд
виконало наступнi будiвельно-монтажнi роботи:
- ДП "Марiупольський морський торгiвельний порт" - будiвництво башти
центру
регулювання судiв;
- ВАТ "Маркохiм" - будiвництво залiзобетонного димової труби Н-100м;
- ВАТ "Алчевський КХЗ" ремонт силосних башт;
- ВАТ "Авдiївський КХЗ" - ремонт силосних башт на закритих складах
вугiлля УПЦ-1 i УПЦ-2;
- ВАТ "Авдiївський КХЗ" - ремонт гасильної башти № 2;
- ВАТ "Авдiївський КХЗ" - посилення будiвельних конструкцiй стiн на
коксовiй батареї №3;
- ВАТ "Концерн СТИРОЛ" - будiвництво грануляцiйної башти;

- ВАТ "Авдiївський КХЗ" - посилення будiвельних конструкцiй на
вугiльнiй баштi №-2, №4, №5;
- ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська-Захiдна№1"- ремонт
бункерiв вантажно-складського комплексу;
- КГМК "Криворiжсталь" - будiвництво залiзобетонної димової труби
Н-100м;
- ТОВ "Углепродукт" Горлiвський КХЗ - ремонт стiн вугiльної башти
№-2;
- ВАТ "Мiттал Стiл Кривий рiг - будiвництво залiзобетонної димової
труби Н-100м;
- ЗАТ "Лисичанський стекло завод "Пролетарiй" " - будiвництво
залiзобетонної димової труби Н-80м;
- ЦЗФ "Краснолiманськая" - ремонт дозуванно- акумулюючих бункерiв;
- ЗАТ "Лисичанський стекло завод "Пролетарiй" - будiвництво
водонапiрної башти Н-30м V-500м3;
- ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська-Захiдна№1"вiдновлення резервуару технiчної води V-2400 м3;
- ЗАТ "Макiївський металургiйний завод" - будiвництво залiзобетонної
димової труби Н-80м на прокатному станi 390;
- ВАТ "Донбасенерго" СО Старобешiвська ТЕС" - внутрiшнiй ремонт
димової труби Н-120м;
- ДП "Донецька залiзниця" - ремонт залiзничного шляхопроводу;
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗУЇВСЬКА ТЕС" ТОВ "СХIДЕНЕРГО"- капiтальний
ремонт труби Н-330м;
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЛУГАНСЬКА ТЕС" ТОВ "СХIДЕНЕРГО"- капiтальний
ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi службового корпусу.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органами Товариства згiдно Статуту є:
- Вищий орган Товариства - Загальнi збори;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства - Директор;
- Ревiзор Товариства.
Керiвництво дiяльнiстю ПРАТ "Донбасзалiзобетонбуд" здiйснює директор,
якому пiдпорядкованi фiнансовий директор та головний iнженер.
Фiнансовий директор керує роботою головного бухгалтера та
бухгалтерiї. Головному iнженеру пiдпорядкованi виробнично-технiчний
вiддiл, виробничi дiлянки та головний механiк, який керує роботою
гаражу та механiчних майстерень. Робiтники виробничих дiлянок пiд
керiвництвом виконавцiв робiт безпосередньо виконують
будiвничо-монтажнi роботи.
У
-

2011 роцi виробничi дiлянки знаходились:
м. Авдiївка на територiї ПАТ <Авдiївський КХЗ>;
м. Луганськ на територiї СО <Луганська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
м. Зугрес на територiї СО <Зуївська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
м. Макiївка на територiї ПАТ "Ясiнiвський КХЗ"

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi

не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається на пiдставi Закону
України" Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.1999 р. №996 - XIVта доповненнями, положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, Наказу
№ 1 вiд 01.01.2010 року. " Про
облiкову полiтику на пiдприємствi ".
Прийнятою облiковою полiтикою Пiдприємства встановленi такi методи
облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнейним
методом з 01.04.2011 р.. Термiн корисного використання об'єктiв
основних засобiв встановлюється комiсiєю, затвердженою наказом по
пiдприємству. Наказом про iнвентаризацiю на 01.04.2011 р.
встановлена лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв
;
амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх
вартостi;
амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним
способом, срок кори-сного використання 5 рокiв ;
методом оцiнки руху запасiв є метод середньозваженої
собiвартостi. Одиницею запа-сiв рахується їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбан-ням запасiв,
включаються до собiвартостi придбаних запасiв;
при вiдпуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в
експлуатацiю, їх вар-тiсть списується з балансу з подальшою
органiзацiєю оперативного кiлькiсного об-лiку таких предметiв
за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом
строку їх фактичного використання;
не створювати резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток,
додаткове пенсiйне за-безпечення;
резерв сумнiвних боргiв створювати за методом аналiзу
платоспроможностi дебiторiв;
оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконаних
робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в
бухгалтерському облiку доходи вiдо-бражаються у звiтному перiодi в
момент пiдписання акту приймання-передавання послуг (виконаних
робiт);
визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до
вимог П (С) БО 16 <Витрати> на пiдставi принципу нарахування та
вiдповiдностi;
прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних
загальновиробничих прямi витра-ти.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi
ПрАТ

<Донбасзалiзобетонбуд>

станом на 31 грудня 2011 року

1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних
паперiв та керiвницт-ва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт
якого перевiряється i може бути використа-ний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
роз-криттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування: Приватне Акцiонерне Товариство
<Донбасзалiзобетонбуд>
2.1.2. Код за ЄДРПОУ :01241237
2.1.3. Мiсцезнаходження:83047, м. Донецьк, Будьоновський р-н, вул.
Елеваторна, б.1
2.1.4. Дата та орган державної реєстрацiї:27.04.1994 р. Виконавчий
комiтет Донець-кої мiської Ради
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ
"Донбасзалiзобе-тонбуд> , яка складає повний комплект фiнансової
звiтностi та включає:
- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);
- Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31
грудня 2011
року (форма 2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма 3);
- Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма 5).
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями За-кону України <Про аудиторську дiяльнiсть>, iнших
законодавчих актiв України та у вiд-повiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї
бухгалте-рiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011
року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 <Формулювання думки
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА № 705 <Моди-фiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора>, № 706 <Пояснювальнi параграфи
та параг-рафи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>. При
складаннi висновку Аудитор до-тримувався Вимог до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiн-них паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням
Держав-ної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011
року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi
докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних
аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур
Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази

необ-хiднi Аудитору для об?рунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки.
Пiд час пере+вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення.
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих
помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на
об?рунту-вання сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а
також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним
вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттє-вих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцi-нку цих ризикiв, Аудитор
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується скла-дання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит вклю-чав також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Прийнятою облiковою полiтикою Пiдприємства встановленi такi методи
облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнейним
методом з 01.04.2011 р.. Термiн корисного використання об'єктiв
основних засобiв встановлюється комiсiєю, затвердженою наказом по
пiдприємству. Наказом про iнвентаризацiю на 01.04.2011 р.
встановлена лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв
;
амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх
вартостi;
амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним
способом, срок кори-сного використання 5 рокiв ;
методом оцiнки руху запасiв є метод середньозваженої
собiвартостi. Одиницею запа-сiв рахується їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбан-ням запасiв,
включаються до собiвартостi придбаних запасiв;
при вiдпуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в
експлуатацiю, їх вар-тiсть списується з балансу з подальшою
органiзацiєю оперативного кiлькiсного об-лiку таких предметiв
за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом
строку їх фактичного використання;
не створювати резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток,
додаткове пенсiйне за-безпечення;
резерв сумнiвних боргiв створювати за методом аналiзу
платоспроможностi дебiторiв;
оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконаних
робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в
бухгалтерському облiку доходи вiдо-бражаються у звiтному перiодi в
момент пiдписання акту приймання-передавання послуг (виконаних
робiт);
визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до
вимог П (С) БО 16 <Витрати> на пiдставi принципу нарахування та
вiдповiдностi;

прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних
загальновиробничих витрат прямi витрати.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є
висловлення ду-мки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в
усiх суттєвих аспектах згiдно з ви-значеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами,
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та
облiкової полiтики Пiдприємства. Рi-чна фiнансова звiтнiсть
складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Пiдприємс-тва за
станом на кiнець останнього дня звiтного року.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних
Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал ви-значає потрiбним
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр
та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку,
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв
та припу-щень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiт-ностi, а також на суми доходiв та
витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах про-тягом звiтного
перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА:
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової
звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив
аудиторську перевiрку вiдповi-дно до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiд-повiдних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достат-ньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами
договору не було передбачено
проведення заглиб-леного аналiзу якостi ведення податкового облiку,
аудитори не виключають, що пода-льшою податковою перевiркою
можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi.
Вибiр процедур залежав вiд су-дження аудитора та включав оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрi-шнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,

зроблених управлiнсь-ким персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними
для форму-лювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської
думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
5.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних
активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її
проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала
iнвентаризацiйна комiсiя. Аудитором були виконанi процедури, якi
об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi.
За наслiдками аудиту висловлено незгоду щодо оцiнки на дату балансу
основних за-собiв, якi повиннi у вiдповiдностi до П(С)БО №7 <Основнi
засоби> бути переоцiненi, якщо їхня залишкова вартiсть суттєво
вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. Оскiльки залиш-кова вартiсть
основних засобiв на пiдприємствi була сформована з урахуванням сум
декiлькох обов`язкових iндексацiй, якi проводилися протягом
1992-1996рр., то в бухгал-терському облiку основнi засоби
облiковуються за переоцiненою вартiстю. Первiсна вартiсть основних
засобiв повнiстю самортизованих склала 60 тис. грн.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги вплив цих питань
на фiнансову звi-тнiсть Пiдприємства.
Пiдприємство витрати на придбання веб-сайту у сумi 19,1 тис. грн.
визнає у складi нематерiальних активiв, тодi як повиннi рахувати у
складi витрат перiоду.
Управлiнський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей:
за собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, а визнав їх лише за
собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд П(С)БО 9 <Запаси>. На балансi
рахуються морально застарiлi запаси, та такi, якi втратили очiкуванi
економiчнi вигоди.
Пiдприємство не вiдобразило вiдстрочене податкове зобов'язання у сумi
175,7 тис. грн., пов'язане з тимчасовою рiзницею вартостi основних
засобiв та авансiв наданих ста-ном на 01.04.2011 р. За рахунок цих
факторiв помилково збiльшено нерозподiлений при-буток на 152,7тис.
грн.
Управлiнський персонал не провiв нарахування резервiв виплат
персоналу, вiдпус-ток та пiльгових пенсiй вiдповiдно П(С)БО №11
<Зобов`язання>. Резерв виплат вiдпусток за розрахунками аудитора може
скласти станом на 31.12.2011 р. 133,7 тис. грн., що збiль-шить суму
забезпечень та зменшить чистий прибуток на цю суму.
Витрати на монтаж , демонтаж об'єктiв основних засобiв, якi пов'язанi
з процесом виробництва i в результатi яких не очiкується збiльшення
економiчних вигод вiд їх корис-тування,збiльшують вартiсть основних
засобiв та не вiдображаються у витратах перiоду у сумi 2653,7 тис.
грн., що порушує вимоги п.15 П(С)БО 7 <Основнi засоби>.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображенi у Балансi в
розмiрi 125 тис. грн. Управлiнський персонал не надав нам
iнформацiю про дiяльнiсть цього пiдприємства, а також доступ до
аудиторської документацiї аудиторiв ТОВ <Укральянс>. У результатi
цього ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких
коригуваннях сум пропорцiйної частки компанiї в активах , за якими
вона здiйснює спiльний контроль, її

пропорцiйної частки у зобов`язаннях , за якими вона несе спiльну
вiдповiдальнiсть, її про-порцiйної частки у доходах та витратах за
рiк.
Аудиторами направленi запити кредиторам на предмет пiдтвердження
заборгованос-тi, але не вiд усiх кредиторiв отримани пiдтвердження .

В ходi перевiрки Аудитор згiдно МСА 570 <Безперервнiсть> отримав
свiдоцтва щодо вiдсутностi iснування загрози безперервностi
дiяльностi Пiдприємства.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнарод-них стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiона-льних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня
2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 <Модифiкацiя
думки у звiтi незале-жного аудитора>.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги
стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО,
дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання
iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi,
послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та
змiсту фiнансової звiт-ностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система
бухгалтерського об-лiку в цiлому задовольняє законодавчим i
нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за
винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi <Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки>, який є суттєвим, проте не
всеохоплюючим, фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який
закiнчився 31.12.2011 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю
про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначена шляхом
ви-рахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався
згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з ме-тою реалiзацiї положень ст.
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства ", зокрема п. 3
Цивiльного кодексу України.
Розрахункова
вартiсть
чистих
активiв Пiдприємства на
кiнець
звiтного
перi-оду
складає 6344 тис.грн. Заявлений статутний
капiтал складає 604 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого
та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скори-гована сума
статутного капiталу складає 6344 тис.грн. Розрахункова вартiсть
чистих ак-тивiв значно бiльше суми скоригованого статутного капiталу,
що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала ау-диту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подаєть-ся до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання
аудитор здiйснив аудиторськi процедури
щодо виявлення
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала ау-диту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у
вiдповiдностi з МСА 720 < Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть>.
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав
аудитор-ськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво
викривлена у зв'язку з iнфор-мацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини:
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства
вартiсть активiв складає 17333 тис.грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягає аудиторським проце-дурам складає 1733 тис.
грн. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Пiдприємством
вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
Питання про вчинення правочинiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Пiдприємства були розглянутi та погодженi на
засiданнях Наглядової ради ПрАТ <Донбасзалiзобетонбуд> (протокол).
Даними протоколами були затвердженi правочини на виконання робiт,
правочини, пов'язанi з наданням та отриманням позичок , а також були
попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися протягом
року.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор
може зро-бити висновок, що Пiдприємство дотримувалось вимог
законодавства стосовно ви-конання значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України <Про акцiонернi товарис-тва> було отримання доказiв, якi
дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи
корпоративного управлiння у Пiдприємствi вимогам Закону України <Про
акцiо-нернi товариства> та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2011 року акцiями Пiдприємства володiло 36
акцiонерiв- фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента
здiйснюється вiдповiдно до:
роздiлу 7 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПрАТ
<Донбасзалiзобетонбуд> протокол №28 вiд 10.06.2011р.;
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №28 вiд
10.06.2011 р.).
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння
вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28 вiд 10.06.2011 р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується
Положеннями. Пiдприємство розробило Положення про виконавчий орган,

Положення про Наглядову Раду, Про загальнi збори .
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв не завжди проводились в термiн,
визначений Законом України <Про акцiонернi товариства> - до 30
квiтня. Термiн проведення загаль-них зборiв акцiонерiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк на момент
проведення аудиторської перевiрки визначено-06 квiтня 2012 року.
У Статутi Пiдприємства передбачено обрання корпоративного секретаря.
У 2011 роцi Пiдприємство не обирало корпоративного секретаря. Його
функцiї виконує секре-тар Наглядової Ради.
В Статутi Пiдприємства не передбачено щодо запровадження посади
внутрiшнього аудитора.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства протягом
звiтного року здiйснювався ревiзором. На момент здiйснення
аудиторської перевiрки ревiзор свою перевiрку за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк завершив.
Затвердження зовнiшнього аудитора - АФ ТОВ <Крат-Аудит> вiдбувалось
у вiдповiдностi до вимог Статуту. Протягом звiтного перiоду не
вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ
<Донбасзалiзобетон-буд>, вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправ-лення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження
активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає
адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв , достовiрнiсть
звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший
контроль.
Керiвництво ПрАТ <Донбасзалiзобетонбуд> в повнiй мiрi розумiє
перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiн-ня можна зробити висновок, що система корпоративного
управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення.. Система
внутрiшнього контролю Пiдприємст-ва за винятком згаданих обставин
створена та дiє.
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення
фiнансо-вої звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними
дiяльностi для отри-мання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрi-шнiй контроль, як цього вимагає МСА
315 <Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих ви-кривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища>, аудитор виконав
процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася
пiд час iдентифi-кацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>. Аудитором
були поданi запити до управлiнського персоналу суб'єкта
господарювання щодо наявностi ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Ауди-тор отримав розумiння,
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, струк-туру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, об-лiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнан-сових результатiв.

Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення
внаслiдок шахрайства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Крат-Аудит>
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiя-льностi: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано
виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради, свiдоцтво про внесення
до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане
рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до
04.11.2015р.
Мiсцезнаходження: вул Щорса б. 20, кв.3, м. Донецьк, 83001
Телефон (факс): 062-335-91-61
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: № 10 вiд 02.03.2012 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки: 02.03.2012 р., дата закiнчення перевiрки
12.03.2012 р.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати
України № 27 вiд 02.03.1995 року
Продовження строку дiї до 02.03.2013р. - рiшення Аудиторської
палати України № 197\2 вiд 18.12.2008 р. Кратт О.М.
12.03.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть у сферi будiвництва та ремонту
бетонних та залiзобетонних конструкцiй будiвель i споруд на
промислових пiдприємствах (металургiйнi заводи, коксохiмiчнi заводи,
ТЕС). Пiдприємство виконує роботи з армування, укладання бетонної
сумiшi, нанесення обробних торкрет-шарiв на бетоннi, кам'янi та
армо-кам'янi конструкцiї.
Надання послуг в будiвництвi, генподрядний сегмент ринку будiвництво i реконструкцiя промислових пiдприємств:
- Будiвництво i ремонт: мостiв, шляхопроводiв, транспортних естакад,
водопропускних труб; башт мокрого гасiння коксу; силосiв; вугiльних
складiв; градiрен; шахтних копров; димарiв; резервуарiв; водонапiрних
башт; об'єктiв гiдротехнiчного призначення;
- Посилення фундаментiв будiвель i споруд;
- Гiдроiзоляцiйнi i теплоiзоляцiйнi роботи;
- Штукатурнi i облицювальнi роботи на фасадах будiвель i споруд;
- Демонтаж, рiзання залiзобетонних конструкцiй, пристрiй

технологiчних отворiв
в залiзобетонi;
- Виготовлення i монтаж металоконструкцiй;
- Будiвництво щоглових i баштових споруджень радiозв'язку;
- Землянi роботи;
- Покрiвельнi роботи.
Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг:
Товариство володiє унiкальними технологiчними методами будiвництва i
зведення цилiндричних бетонних i залiзобетонних споруд заввишки до
120 м.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.
На об'єми послуг та термiни виконання послуг роблять вплив дещо iншi
макроекономiчнi чинники.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - промисловi пiдприємства
(металургiйнi заводи, коксохiмiчнi заводи, ТЕС).
Клiєнтами пiдприємства у 2011 роцi були:
- ПАТ <Авдiївський КХЗ>;
- СО <Луганська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
- СО <Зуївська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
- ПАТ "Ясiнiвський КХЗ"
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо
зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення
виробництва та ринкiв збуту.
Основнi ризики в дiяльностi Товариства :
- ризик надмiрного виробництва конкурентами;
- ризик вiдмови вiд уклади договора з замовником;
- несприятливi змiни цiн на сировину i матерiали.Чинники ризику:
вiдсутнiсть довгострокових контрактiв на окремi види сировини i
матерiалiв; неефективна взаємодiя з контрагентами по оптимiзацiї цiн
на сировину i матерiали. Заходи зменьшення ризикiв: формалiзувати
процес аналiзу цiнових трендiв i вибору тривалостi контракту з
постачальником; створити iнформацiйний канал, що дозволяє отримувати
прогнози цiн на продукцiю;
- вибiр ненадiйного постачальника для реалiзацiї виробничих i
фiнансових завдань пiдприємства.Чинники ризику: надмiрна залежнiсть
вiд постачальникiв (монополiя або обмежений вибiр); нездатнiсть в
розумнi термiни знайти замiну постачальниковi, що вiдмовився вiд
виконання своїх зобов'язань або поставив неякiсну продукцiю;
неякiсний монiторинг i аналiз ринку постачальникiв; Заходи зменьшення
ризикiв: створити централiзовану базу даних постачальникiв,що
включає: ключову iнформацiю про постачальника, види продукцiї i
послуг, iсторiю взаємодiї, аналiз цiн i умов, альтернативних
постачальникiв i так далi; формалiзувати процедуру забезпечення
альтернативних постачальникiв за кожним договором.
- невiдповiднiсть поставлених ТМЦ i обладнання договiрним
умовам.Чинники ризику: вiдсутнiсть практики i досвiду передачi
окремих функцiй (наприклад, контроль якостi) стороннiм органiзацiям;
вiдсутнiсть пiдроздiлiв, вiдповiдальних за вхiдний контроль якостi;
неефективнi технологiї контролю якостi; нездатнiсть виявити
невiдповiднiсть поставлених ТМЦ i обладнання заданим параметрам
якостi i кiлькостi. Заходи зменьшення ризикiв: забезпечити ефективне

функцiонування вiдповiдних пiдроздiлiв за контролем якостi активiв.
- ризик, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання
податкiв;
- комiрцiйнi ризики;
- ризики, пов`язанi з людським фактором;
- полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення
полiтичних суперечок в
Парламентi гальмують прийняття важливих i необхiдних законопроектiв.
Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть
прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу;
- фiнансово-економiчнi.
Заходи Товариства щодо зменшення ризикiв:
Складаються протоколи намiру при укладаннi договорiв, аналiзується
платоспромжнiсть замовникiв. Заходи щодо ризикiв втрати активiв у
зв`язку з помилками в процесi трудової дiяльностi пiдзвiтних осiб,
або у зв`язку iз шахрайством. Для попередження подiбних випадкiв з
матерiально вiдповiдальними особами полягають договори матерiальної
вiдповiдальностi.
Певнi ризики в дiяльностi Товариства полягають в проблемах, якi
впливають на його дiяльнiсть та викладенi далi. Для зменшення цих
ризикiв зусиль одного пiдприємства недостатньо, оскiльки ступiнь
залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна.
Слiд також додати, що дiюча податкова система характеризується дуже
великою кiлькiстю податкiв та чисельних бюджетних та позабюджетних
фондiв цiльового призначення. Це iстотно ускладнює сплату податкiв i
зборiв, контроль за їх сплатою та форми звiтностi.
Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
Використовуються прямi канали збуту. Укладання договорiв будiвельного
пiдряду з видiленням функцiй Генпiдрядника (у разi необхiдностi i
домовленостi з Замовником). Розрахунки iз замовниками та
постачальниками здiйснюються в безготiвковiй формi.
Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективних планiв;
проведення маркетингових дослiджень ринку будiвельної галузi, аналiз
послуг конкурентiв та iншi заходи, що створюють ефективнi умови
збуту. Методи комунiкацiй: використання реклами в фахових виданнях, в
Iнтернетi, та iншi можливi методи. Пiдприємство постiйно бере участь
в тендерах.
Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн:
Основнi постачальники:
- ТОВ <ВДР-ГРУПП>- поставка бетону, розчину
- ТОВ "Донецькiй завод будiвельних матерiалiв "Астор" - поставка
бетону;
- ПП "Донспецстрой"- поставка металопрокату (арматура, швелiр, круг);
- ТОВ "Iнвестицiйна компанiя <Метал України> - поставка алюмiнiєвих
композитних панелiй
- ТОВ <Онiкс -строй>- регеля, стiновi блоки.
В звiтньому перiодi цiни у середньому збiльшилися на бетон на 20% та
на металопрокат на 25 % в зрiвняннi з попереднiм перiодом у зв'язку
з пiдвищенням цiн. Динамiка цiн прямо пропорцiйна iнфляцiйним
процесам в країнi.

За основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше
10 вiдсоткiв
у загальному обсязi постачання - чотири
постачальника:
- ТОВ <ВДР-ГРУПП>- поставка бетону, розчину
- ТОВ "Донецькiй завод будiвельних матерiалiв "Астор" - поставка
бетону;
- ПП "Донспецстрой"- поставка металопрокату (арматура, швелiр, круг);
- ТОВ "Iнвестицiйна компанiя <Метал України> - поставка алюмiнiєвих
композитних панелiй
- ТОВ <Онiкс -строй>- регеля, стiновi блоки.
Конкуренти: ТОВ "Iнсайт", ТОВ "Коксохiмремонт".
Перспективнi
плани розвитку емiтента на 2012 р.: укласти договори
пiдряду з ПАТ <Алчевський коксохiмiчний завод> на виконання
капiтального ремонту гасильної башти, з ПАТ <Баглейкокс> на виконання
капiтального ремонту зовнiшнiх стiн силосу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
На протязi усього перiоду, що аналiзується питому вагу в активах
товариства мали основнi засоби, запаси та дебiторська заборгованiсть.
При цьому запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi
товариства. Дебiторська заборгованiсть також пов`язана з поточною
дiяльнiстю товариства.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi: 2007 р.- 10,0
тис.грн.;
2009 р.-168,9 тис.грн.; 2010 р. - 28,0 тис. грн., 2011
р.-38,0 тис.грн.
Придбання основних засобiв за останнi роки, тис. грн.:
Найменування
2007 р. 2008 р.
2009 р. 2010 р. 2011 р.
Будинки,споруди та
передавальнi пристрої
11
1452
801
519
Машини та обладнання
13
664
2139
2829
3719
Транспортнi засоби
153
2
9
4
Iнструменти,прилади,
iнвентар(меблi)
8
338
776
4
Iншi основнi засоби
22
МНМА
11
10
3
13
16
2011 р. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась:
- по групi "Будинки,споруди та передавальнi пристрої" за рахунок
ремонту будинкiв-вагончикiв, будинку для охорони, складу,
збiрно-розбiрного складу, трансформаторного кiоску.

- по групi "Машини та обладнання" за рахунок придбання на суму 130
тис. грн.: Вежi ремонтної -1 од., очисника високого тиску - 1 од..,
мiнiелектростанцiя -1 од.., опалубка розбiрна
- 1 од.,
зварювальний апарат -1 од., строп - 2 од., будiвельнi лiса - 2 од. та
за рахунок модернiзацiї шахтопiдйомникiв на суму - 3589 тис. грн..;
- по групi "Транспортнi засоби" - за рахунок ремонту автомобiля ВАЗ.
- по групi "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок придбання
перфоратора - 1 од.
- МНМА за рахунок придбання iнструментiв, спецодягу, обiгрiвачiв,
радiостанцiй, розкладачок, - 41 од.
2010 р. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась:
- по групi "Будинки,споруди та передавальнi пристрої" за рахунок
ремонту битового корпусу та його примiщень, адмiнiстративної будiвлi,
складу старої плотницької .
- по групi "Машини та обладнання" за рахунок придбання на суму 91
тис. грн..: принтера-1 од.., комп'ютерiв - 2 од.., установки для
торкретiрування -1 од.., апарат опалювальний побутовий - 1 од.. та
за рахунок модернiзацiї шахтопiдйомникiв на суму - 2738 тис. грн..;
- по групi "Транспортнi засоби" - за рахунок ремонту
автобiтонозмiшувачiв.
- по групi "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок придбання
на суму 14 тис. грн..: бензопили -2шт., реостату баластного -1 од..,
перфоратора - 2 од.., електродрилi -1 од.. та модернiзацiї
шахтопiдйомника - 1 од. на суму 762 тис. грн..
- МНМА за рахунок придбання iнструментiв та спецодягу - 48 од.
2009 р. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась:
- по групi "Машини та обладнання" за рахунок придбання на суму 856
тис. грн.. : шахтопiдйомника
-2 од.., бетонозмiшувач - од.; за
рахунок модернiзацiї шахтопiдйомникiв на суму 1283 тис. грн...
- МНМА за рахунок придбання мобiльних телефонiв, водонагрiвача,
радiостанцiй - 7 од.
2008 р. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась:
- по групi "Будинки,споруди та передавальнi пристрої" за рахунок
ремонту адмiнiстративної будiвлi, матерiального складу,
збiрно-розбiрного складу.
- по групi "Машини та обладнання" за рахунок придбання на суму 23
тис. грн: системи регулювання опалення -1 од.., комп'ютерiв - 2
од.., строп -1 од.., строп - 1 од..; ремонту обладнання на суму 641
тис. грн.
- по групi "Транспортнi засоби" - за рахунок ремонту автомобiля
Волга.
- по групi "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок
придбання: меблiв -3 од.., молоткiв вiдбiйних - од.., перфоратор од.., шахтопiдйомника - 1од.
- по групi "Iншi основнi засоби" за рахунок придбання: ялинка колюча.
- МНМА за рахунок придбання iнструментiв та спецодягу - 48 од.
2007 р. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась:
- по групi "Будинки,споруди та передавальнi пристрої" за рахунок
ремонту адмiнiстративної будiвлi, складу старої плотницької.
- по групi "Машини та обладнання" за рахунок придбання: кондицiонер

-1 од.., насос циркуляцiйний - 1 од.., нiвелiр -1 од.., кутова
шлiфувальна машина-2 од.., електроперфоратор - 2 од.
- по групi "Транспортнi засоби" - за рахунок ремонту автомобiля
Камаз 53213.
- по групi "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок
придбання: вiбраторiв з буловою - 2 од.., молоткiв вiдбiйних -2
од.., перфоратор - 1 од.
- МНМА за рахунок придбання iнструментiв та спецодягу -76 од.
Вiдчуження основних засобiв за останнi роки, тис. грн.:
Найменування
2007 р.
р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Машини та обладнання
4
83
4
Транспортнi засоби
71
19
62
377
Iнструменти,прилади,
iнвентар(меблi)
5
2
127
7
МНМА
2
8
25
2

2008
-

25

2011 р. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась за рахунок:
- по групi "Будинки,споруди та передавальнi пристрої, с" за рахунок
реалiзацiї будинка -вагончика - 1 од.
- по групi "Транспортнi засоби" за рахунок реалiзацiї: автомобiля
Мерседес - 1 од.
- "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок списання:
перфоратор - 1 од. та за рахунок реалiзацiї бензопили ланцюгової - 1
од.
- МНМА за рахунок списання спецодягу - 14 од.
2010 р. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась за рахунок:
- "Машини та обладнання" за рахунок списання: електроколарiфер -7
од.., телефонiв - 8 од.., комп'ютер - 3 од.., калькулятор - 7 од..,
комп'ютерна програма - 1 од.., принтер - 1 од.., монiтор - 2 од..,
електрокамiн - 1 од.., установка для бетону - 2 од.., трансформатор 2 од.., нiвелiр - 1 од.., таль- 13 од.., бетонозмiшувач - 1 од..,
компресор - 2 од.., лебiдка ручна - 1 од..,
- по групi "Транспортнi засоби" за рахунок списання: Автокрану
автомобiльного - 1 од.., причеп - 1 од..
- "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок списання:
перфоратор - 3 од.., холодильник-2 од.., молоток вiдбiйний -2 од..,
вiбратор -2 од.., та iнших iнструментiв - 12 од.., за рахунок
реалiзацiї шахтопiдйомника - 1 од.
- МНМА за рахунок списання спецодягу та iнструменту - 89 од.
2009 р. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась за рахунок:
- по групi "Транспортнi засоби" за рахунок реалiзацiї Автомобiль
Славута - 1 од.;
- "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок списання:
перфоратор - 1 од.;
- МНМА за рахунок списання спецодягу (респiратори)- 125 од.

2008 р. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась за рахунок:
- МНМА за рахунок списання спецодягу та iнструменту - 30 од.
2007 р. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась за рахунок:
- по групi "Машини та обладнання" за рахунок списання: телефонiв - 2
од.., комп'ютер - 1 од..,
- по групi "Транспортнi засоби" за рахунок списання: Волги- 2 од..,
ГАЗ 52- 1 од.., Автомобiль ММЗ - 1 од.;
- "Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)" за рахунок списання:
перфоратор - 1 од.., холодильник-1 шт., кондицiонер -1 од.;
- МНМА за рахунок списання спецодягу та iнструменту - 34 од.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство має власну виробничу базу, на якiй розташований цех з
виробництва металоконструкцiй i ремонтно-механiчнi майстернi, а також
достатня кiлькiсть обладнання, механiзмiв i технологiчного оснащення
для зведення рiзних будiвель i споруд у тому числi:
пiдiймально-переставнi металевi опалубки, оснащенi шахтними
пiдйомниками i пiдiймальними голiвками вантажопiдйомнiстю до 100 тн
для зведення димових труб; ковзаючi i ковзаючi-переставнi опалубки;
блоково-переставнi металевi опалубки для зведення стiн житлових
будiвель; рамнi iнвентарнi крупнощитовi опалубки для зведення стiн i
колон; опалубки для пристрою перекриття; бетононасоси; бетоновози;
тягачi; генератори, електростанцiї, компресори; установки
торкретування i iнша будiвельна технiка.
Пiдприємством у 2011 роцi було укладено договiр оренди з ТОВ
<Iталпайп> згiдно якого було передано в оперативну оренду транспортнi
засоби, будинки-вагончики та обладнання. Також у 2011 роцi дiяли
договори оренди нежитлового примiщення з ТОВ "Iталпайп",СПД ФО
Павленко Р.В. та договiр оренди з ТОВ "Приднiпров'я" на оперативну
оренду крана на автомобiльному ходу.
Пiдприємство має необхiдне обладнання, яке використовується у
виробничому процесi i забезпечує виконання намiчених планових
завдань.
Ступiнь використання основних засобiв. На пiдприємствi ведеться
використання всiх об'єктiв основних засобiв iз максимальним
навантаженням. Основнi засоби виробничого призначення експлуатуються
в iнтенсивному режимi з 100 % навантаження.
На пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття,
ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог
П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням.
Проводяться поточний i капiтальний ремонт будiвель i споруд. На
пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання
обладнання. Все обладнання пiдтримується в нормальному технiчному

станi, для чого проводиться поточний i капiтальний ремонт,
реконструкцiя будинкiв та споруд, обладнання. Пiдприємство здiйснює
технiчне обслуговування i ремонт автотранспортних засобiв, що
дозволяє пiдтримувати автотранспорт в робочому станi i продовжити
термiн його експлуатацiї.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням забезпечення
охорони навколишнього природного середовища, санiтарного i
епiдемiчного благополуччя населення. Основою для формування механiзму
управлiння еколого-економiчними процесами є екологiчна полiтика
Товариства, яка розкриває його намiри i принципи i є пiдставою для
встановлення еколого-економiчних цiлей i завдань. Крiм цього,
впровадження в практику Товариства концепцiї управлiння
еколого-економiчними процесами дозволить:
-полiпшити стан довкiлля, знизити ризик екологiчних катастроф;
-брати участь у вирiшеннi питань, пов'язаних з навколишнiм
середовищем;
-економити енергiю i природнi ресурси;
-попереджати виникнення аварiйних ситуацiй. Таким чином, заходи по
охоронi навколишнього середовища i запобiганню його забрудненню
сприяють збереженню балансу з соцiально-економiчними потребами.
В 2011 р. Пiдприємство не було платником екологiчного збору.
Основнi засоби розташованi за адресою: 83047 м. Донецьк, вул.
Елеваторна, 1.
- м. Авдiївка на територiї ПАТ "Авдiївський КХЗ";
- м. Макiївка на територiї ПАТ "Ясiнiвський КХЗ"
- м. Луганськ на територiї СО <Луганська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
- м. Зугрес СО <Зуївська ТЕС> ТОВ <Схiденерго>
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є:
- недосконале законодавство, у т. ч. податкове, що створює
нестабiльнiсть у вiдносинах з контрагентами;
- заборгованiсть пiдприємств i органiзацiй;
- загальна економiчна криза в країнi. Погiршення загальної
економiчної ситуацiї в Українi
Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд
законодавчих та економiчних обмежень.
Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та
податковiй полiтицi Держави, а звiдци полiтичнi та макроекономiчнi
ризики емiтента:
- податкове навантаження;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому
тощо.
- вiдсутнiсть предоплат для закупiвлi будiвельних матерiалiв вiд
замовникiв, якi вiдносяться до бюджетних та державних пiдприємств.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
В 2011 роцi нараховано та сплачено штрафiв за порушення чинного
законодавства в сумi грн., в. т. ч. штраф до Пенсiйниого фонду 1,5 тис. грн., та виплати за претензiями замовникiв послуг - 37,3
тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПРАТ <Донбасзалiзобетонбуд> здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до
свого статуту та чинного законодавства України.Майно товариства
складається з основних засобiв, запасiв, дебiторської заборгованостi,
грошових коштiв та iнших активiв.Пiдприємство займається будiвництвом
будiвель. Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних
коштiв, отриманих вiд реалiзацiї робiт. Бюджетного фiнансування
Товариство не отримує.
За станом на 31.12.2011р. поточнi активи Пiдприємства склали 11727
тис. грн., поточнi зобов`язання 16863 тис. грн. Рiзниця мiж поточними
активами та поточними зобов`язаннями складає робочий (функцiонуючий)
капiтал, або чистi оборотнi активи. Ця величина характеризує частку
оборотних активiв, яка сформована за рахунок власного i
довгострокового заємного капiталу. На Пiдприємствi величина чистих
оборотних активiв склала вiдємне значення 5136 тис. грн. Це означає,
що при такому станi Пiдприємство не може сплачувати поточнi борги за
рахунок оборотних активiв.
Структура капiталу становила:
- на початок року: -36,3% -власний капiтал, 63,7% - зобов`язання;
- на кiнець року: -27,3% - власний капiтал 72,7% - зобов`язання.
Коефiцiєнт фiнансування становить: на початок року - 1,75, на кiнець
року - 2,66. Нормативне значення не повинно перевищувати 1,0. Тобто
має мiсце негативне явище, коли пiдприємство при формування активiв
бiльше використовує залученi кошти.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi змiнювався таким чином: на 01.01.11. 0,65; на 31.12.11. - 0,68. Нормативне значення його - 0,7-0,8. Тобто
на кожну гривню поточних зобов`язань Пiдприємство мало: на 01.01.11.
- 0,65 грн., на 31.12.11.- 0,68 коп. лiквiдних активiв. Динамiка
цього коефiцiєнту свiдчить про його збiльшення. Високий рiвень
лiквiдностi означає на спроможнiсть Пiдприємства отримувати кошти в
обсягу, достатньому для покриття всiх необхiдних платежiв у зазначенi
термiни.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом
на 31.12.2011 р. складає 8982 тис.грн. Очiкуванi прибутки вiд
виконання цих договорiв - 3 % вiд договiрної цiни.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основними завданнями., виконання яких призведе до полiпшення
фiнансового стану товариства у 2012 роцi є:
1) Забезпечення ефективного стабiльного виробництва з високим
ступенем надiйностi.
2) Забезпечення виконання плану по всiм технiко-економiчних
показникам.
3) Здiйснення заходiв щодо попередження нещасних випадкiв,
полiпшення умов працi i зниження захворюваностi.
4) Забезпечення впровадження й удосконалення форм i видiв оплати
працi.

5) Освоєння сучасних технологiчних прийомiв i норм в роботi з
сучасними опалубочними комплексами
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство дослiдженнями та розробками не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2011 р. судових справ немеє.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Засновниками Товариства є працiвники орендного пiдприємства
"Донбассжелезо-бетонстрой", що уклали мiж собою установчий договiр
про створення Товариства.
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за
останi три роки:
2009 р.
2010р.
2011 р.
Чистий дохiд вiд реалiзацiїї продукцiї
7939
14878
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
5871
12612
Податок на прибуток
3
Чистий прибуток (збиток)
99
52

7841
6953
-762

