
коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного 
машинобудування "Кераммаш"

за ЄДРПОУ 04873009

Територія Донецька за КОАТУУ 1414100000
Організаційно-правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного управління за СПОДУ 7774
Вид економічної діяльності Дослiдження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технiчних наук
за КВЕД 72.19

Середня кількість працівників 
(1)

157

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 84105, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

На 31.12.2012
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 301 637
Первісна вартість 011 454 889
Накопичена амортизація 012 (153) (252)
Незавершені капітальні інвестиції 020 850 809
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 2362 6681
Первісна вартість 031 6509 11359
Знос 032 (4147) (4678)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
Інші фінансові інвестиції 045 65 42
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 287 287
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3865 8456
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 7017 8045
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Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 7312 13734
Готова продукція 130 152 56
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 900 1723
первісна вартість 161 900 1723
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1476 2655
за виданими авансами 180 5429 6787
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 134 71
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 748 9206
у тому числі в касі 231 4 4
в іноземній валюті 240 1353 3112
Інші оборотні активи 250 1325 1159
Усього за розділом II 260 25846 46548
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 6
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 29717 55010

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1800 1800
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1376 1376
Резервний капітал 340 533 977
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7625 15715
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 11334 19868
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва

416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов`язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов`язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
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IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків 500 894 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1102 17
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 15568 32718
з бюджетом 550 196 1306
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 187 305
з оплати праці 580 436 748
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 0 48
Усього за розділом IV 620 18383 35142
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 29717 55010

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки:
На балансi Товариства станом на 31.12.12р. є активи, якi згiдно  П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи" визнаються 
нематерiальними активами (програмне забезпечення). За звiтний перiод нематерiальнi активи збільшилися на 435тис.грн.
(програмне забезпечення )  і станом на 31.12.12р складають 889 тис.грн.   
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом i за звiтний рiк нараховано  99 тис.грн. 
Капітальні інвестиції станом на 31.12.12р.складають 809 тис.грн.
Облiк, класифiкацiя основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Основнi засоби Товариства збiльшилися на 4909 тис.грн., в тому числi:
- земельні ділянки -  341 тис.грн.
- будинки та споруди - 3746 тис.грн.
- машини та обладнання - 501  тис.грн.
- транспортні засоби - 183 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 96 тис.грн. 
- МНМА - 30 тис.грн.
-бібліотечні фонди - 12 тис.грн.
Вибуло за 2012 рiк основних засобiв первiсною вартiстю 59 тис.грн. (машини та обладнання -8 тис.грн., транспортні засоби -
46 тис.грн., МНМА-5 тис.грн.).
Станом на 31.12.12р. первісна вартість основних засобів складає 11359 тис.грн.
Переоцiнки основних засобiв не було. Амортизацiя нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизацiї  протягом 
року 578 тис.грн.
Основних засоби, оформлені у заставу відсутні.Повнiстю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися 
станом на 31.12.2012р. складають 74 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів -41,2%.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї протягом 2012 року зменшились на 23 тис.грн.  і  становлять 42 тис.грн., а саме:
ТОВ " Терра-Iнжинiрiнг Кераммаш" - 7 тис.грн., 3 % статутного капiталу;
ТОВ "Терра- Кераммаш" - 2 тис.грн. - 22% статутного капiталу;
ТОВ "Інжирінг- Кераммаш" -2 тис.грн. - 22% статутного капiталу.
Облігації  по відшкодуванню податку на додану вартість- (31шт.по 1000грн.) 31 тис.грн.
Облiк iнвестицiй ведеться за собiвартiстю згiдно   П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
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Вiдсроченi податковi активи нарахованi згiдно П(С)БО № 17 "Податок на прибуток"i станом на 31.12.12р.складають 287 тис.
грн.
Запаси облiковуються вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси".
Запаси за 2012р. збільшилися на 7354 тис.грн. i станом на 31.12.12р. складають 21835 тис.грн., у тому числi:
- сировина та матерiали- 3345тис.грн.
- купiвельнi напiвфабрикати - 4642 тис.грн.
- паливо  - 20 тис.грн.   
-будівельні матеріали - 28 тис.грн. 
-запасні частини- 1 тис.грн.
- МШП - 9 тис.грн.
- незавершене виробництво - 13734 тис.грн.
- готова продукцiя - 56 тис.грн.
У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування), при 
списаннi з балансу використовується метод середньозваженої собiвартостi.
Уцiнки та дооцiнки запасiв  протягом звiтного перiоду не було.
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть"
Дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги зi строком непогашення до 12 мiсяцiв станом на 31.12.12р.складає 1723тис.
грн. 
Резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть протягом року   не визнана безнадiйною .
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом (ПДВ,податок на прибуток) - 2655 тис.грн.
- за виданими авансами - 6787 тис.грн.
Інша поточна дебiторська заборгованiсть - 71 тис.грн., в т.ч.:
  - заборгованiсть фонду соцiального страхування - 37 тис.грн.
     - з пiдзвiтними особами - 27 тис.грн.;
- з іншими дебіторами- 7тис.грн.
  Грошовi кошти у касi та на розрахункових рахунках станом на 31.12.12р. складають: в касі Товариства - 4 тис.грн., на 
розрахункових рахунках:  в нацiональнiй валютi  - 9202 тис.грн., в iноземних валютах - 3112 тис.грн.
До складу iнших оборотних активiв у сумi 1159 тис.грн. вiднесено  податковий кредит  з ПДВ,та податкове зобов'язання  з 
ПДВ по  авансам одержаним та перерахованим.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.12р. складаються з витрат передплати на перiодичнi видання у сумi 6 тис.грн.
Власний капiтал Товариства збiльшився  за звiтний перiод на 8534тис.грн.  i станом на 31.12.12р. складає 19868 тис.грн., в 
тому числi:
- Статутний капiтал у сумi 1800 тис.грн., протягом звiтного року не змiнювався;
- Iнший додатковий капiтал у сумi 1376 тис.грн., протягом звiтного року не змiнювався;
- Резервний капiтал складає 977 тис.грн., збільшився на 444 тис.грн.;
- Прибуток з урахуванням прибутку минулого року становить 15715 тис.грн.;
Кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги звiтного перiоду становить 17 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 32718 тис.грн. 
- з бюджетом - 1306 тис.грн.
- зi страхування -305 тис.грн.
- з оплати працi - 748 тис.грн.   
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.12р. складають 48 тис.у тому числі:
-розрахунки з підзвітними особами-1 тис.грн.
-розрахунки з іншими кредиторами -47 тис.грн.

Керівник Згоденко  Роман Олександрович

Головний бухгалтер Тянтова  Валентина Андрiївна
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