Висновок
незалежного аудитора Посашкової Надії Григорівни
(сертифікат аудитора серіїЛ № 001018 від 24.03.1994р. чинний до 24.03.2013 р., Рішенням Аудиторської палати України від 22 червня
2001 року № 102 внесена до Реєстру з надання права здійснювати аудиторську діяльність, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності від 22.06.2001 р. № 2677 чинне до 22.06.13 р.)

щодо повного комплекту фінансових звітів
Публічного акціонерного товариства
^^Мало - Бузуківський гранітний кар^єр^*
за 2010 рік

Н аглядовій Р аді
Правлінню
Публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар*єр”
На підставі договору № 07/2011-А від “ 14” березня 2011 року незалежний аудитор Посашкова Надія
Григорівна, в період з “ 14” по “25” березня 2011 року провела аудиторську перевірку повного комплекту
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар‘єр” за 2010 рік .
Основні відомості про ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар ‘єр ”
Повна назва - Публічне акціонерне товариство “Мало-Бузуківський гранітний кар‘єр” (Далі по тексіу
Товариство).
Код за ЄДРПОУ - 05467694
Місцезнаходження - Черкаська обл. Смілянський р-н с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1
Дата державної реєстрації - 26.09.1995 р.
Основні види діяльності - 14.21.0 Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту фінансових звітів ПАТ “Мало-Бузуківський
гранітний кар‘єр”, що включають баланс станом на 31.12.2010 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену
дату, складених у відповідності до вимог Національних Стандартів (Положень) бухгалтерського обліку
України.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
цих фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку
України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів та основних результатів
нашої аудиторської перевірки. Аудиторську перевірку проведено у відповідності до Міжнародних стандартів
аудиту, надання впевненості та етики. Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006
р. № 3480-ІУ, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
19.12.2006 року№ 1528.
Міжнародні стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих
невідповідностей.
у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту: 315 “Розуміння суб’єкта господарювання та його
середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”, 320 “Суттєвість в аудиті”, 500 “Аудиторські докази”, 520
“Аналітичні процедури”, аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур задля
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить
від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки за
винятком зазначеного в наступному параграфі.
Діяльність Товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде
перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може
негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Безпосередній вплив подій на даний час не може бути
визначений. Фінансова звітність не включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої

невизначеності. Відповідний вплив буде відображений у фінансовій звітності, коли він стане відомий і зможе
бути оцінений. Ми не спостерігали за річною інвентаризацією наявних активів, оскільки ця дата передувала
нлшому призначенню аудиторами Товариства. Товариством не створено забезпечення виплат персоналу, що
на нашу думку, не відповідає Національним Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку України.
Відповідно, в пасиві потрібно відобразити суму забезпечень виплат персоналу і збільшити збитки за 2010 рік..
Існує суперечність у регулюванні деяких господарських операцій різними нормативними актами (пов'язаними
з податковим обліком). З вищенаведених причин можливі відхилення в показниках фінансової звітності та
стану справ в цілому.
Висновок
На нашу думку, за винятком вищезгаданих обмежень, річні фінансові звіти Публічного акціонерного
товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар'єр” у складі балансу станом на 31.12.2010 p., звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової
звітності за 2010 рік, складені у відповідності з Національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку України, достовірно у всіх суттєвих аспектах подають фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний картер**за 2010рік.
Розкриття інформації
у відповідності до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV,
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,
затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006року № 1528.
Акт иви Товариства
Активи Товариства складаються з оборотних і необоротних. До складу необоротних активів
Товариства входять основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові
інвестиції, відстрочені податкові активи. До оборотних активів належать грошові кошти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Визначення і оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.09 р. - 43,0 тис. грн., знос - 16,0 тис. грн.,
залишкова вартість - 27,0 тис. грн., станом на 31.12.2010 р відповідно 54,0 тис. грн.; 24,0 тис. грн.; 30,0 тис.
грн.
Основні засоби для цілей бухгалтерського обліку класифіковані за групами згідно П(С)БО 7 “Основні
засоби”. Придбані (створені) основні засоби зараховані на баланс Товариства за первісною вартістю.
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. На дату балансу об'єкти основних засобів до
рівня справедливої вартості не переоцінені. Основні засоби відображені в фінансовій звітності за історичною
вартістю. Амортизація основних засобів в 2010 році нараховувалась за податковим методом. Історична
вартість основних засобів станом на 31.12.2010 р. склала 11007,0 тис. грн., знос 7368,0 тис. грн., залишкова
вартість 3639,0 тис. грн. , в тому числі історична вартість інвестиційної нерухомості - 21,0 тис. грн.,
залишкова вартість - 8,0 тис. грн.
Запасами Товариство вважає активи, які утримуються для подальшого перепродажу або перебувають в
процесі виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час
виробництва, виконання робіт, надання послуг в умовах звичайної господарської діяльності. Оцінка запасів
при надходженні здійснюється за первісною вартістю, при відпуску запасів у виробництво, продажу
внутрішньому переміщенні у межах Товариства та іншому вибутті - за методом ідентифікованої вартості.
Оцінка запасів на дату балансу з метою визначення найменшої з двох оцінок: первісної вартості або чистої
вартості реалізації, згідно П(С)БО № 9 “Запаси”, Товариством не здійснювалась. Запаси на дату балансу
відображені за первісною вартістю на загальну суму 2636,0 тис. грн.
Визнання і оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10
“Дебіторська заборгованість”. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в балансі відображена
за чистою реалізаційною вартістю в сумі 454,0 тис. грн. Залишок резерву сумнівних боргів на кінець 2010
року - 29,0 тис. грн. Протягом 2010 року списано дебіторської заборгованості на 17,0 тис. грн..
Власний капітал
До власного капіталу включено:
1. Статутний капітал.
Станом на 31.12.2010 р. статутний фонд Товариства становить 491000 гривень, він поділений на
1964000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Статутний фонд оплачений в
повному обсязі.

Станом на 31.12.2010 р. вилученого капіталу Товариство не має.
2. Інший додатковий капітал.
До складу іншого додаткового капіталу включено суму індексації необоротних активів та
суми дооцінки активів, що становить 2751,0 тис. грн. Протягом 2010 року сума іншого додаткового капіталу
не змінилась.
3. Резервний капітал обліковується на кінець року в сумі в сумі 123,0 тис. грн. Його розмір відповідає
25,0% статутного капіталу.
4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Нерозподілений прибуток на 31.12.2010 р.
становить 3355,0 тис. грн. За підсумками 2010 року Товариство отримало збитки в сумі 1447,0 тис. грн.
Зобов'язання
Визначення, визнання, порядок оцінки зобов’язань здійснюються згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання”.
Товариство станом на 31.12.2010 р. не має довгострокових зобов’язань. Поточні зобов’язання відображені в
балансі за сумою погашення. Загальна сума поточних зобов’язань складає 2036,0 тис. грн.
Вартість чистих активів
Товариства станом на 31.12.10 p., визначена згідно Методичних
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485, становить 6720,0 тис. грн. і
перевищує розмір статутного фонду Товариства, що відповідає вимогам статті 155 “Статутний капітал
акціонерного товариства” Цивільного Кодексу України.
Особлива інформаиія
Протягом 2010 року
Рішення про розміщення цінних паперів не приймалось.
Товариство не викупало акції власної емісії.
Товариство не одержувало позики і кредити на суму, що перевищує 25% активів.
У складі посадових осіб Товариства не відбулися зміни.
У складі власників акцій, яким належить більше 10% голосуючих акцій змін не відбулось.
Рішення про нарахування і виплату дивідендів не приймались.
Товариство не приймало рішень про утворення, припинення філій представництв, про зменшення
статутного капіталу.
Стосовно Товариства не порушувалась справа про банкрутство не виносилась ухвала про його
санацію.
А ні судом, а ні вищим органом не іюишяаворь рішення про припинення Товариства
Незалежний аудитор
/f
Сертифікат аудитора серії А №
від 24.03.1994 р. чинний до 24.
___ _
“2S” березня 2011 року
м. Черкаси
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