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Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Власникам цiнних паперiв, найвищому управлiнському персоналу Публiчного акцiонерного товариства "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний 
кар'єр" (Далi - Товариство), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2013 р., 
звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiну у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, 
що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, 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. Вибiр 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 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 
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної 
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля проведення iнвентаризацiї, ми не змогли 
спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань на початок та на кiнець року. У нас не було можливостi 
впевнитись у кiлькостi основних засобiв, запасiв, незавершеного виробництва та готової продукцiї на початок та 
на кiнець року за допомогою iнших аудиторських процедур.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства завищена на суму 95 тис. грн. у зв'язку iз помилками 
допущеними в облiку дооцiнки об'єктiв основних засобiв. 
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення 
умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
Публiчного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" станом на 31 грудня 2013 р. та його 
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.



Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
1. ЗАГОЛОВОК
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 
товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"
2. АДРЕСАТ
Власникам цiнних паперiв, найвищому управлiнському персоналу Публiчного акцiонерного товариства "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
3. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
3.1. Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 05467694
Мiсцезнаходження - вул. Шевченка, буд. 1, с. Малий Бузукiв, Смiлянський р-н. Черкаська обл., Україна, 20740
Дата державної реєстрацiї - 26.09.1995 р.
3.2. Опис аудиторської перевiрки 
Ми (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту") провели 
аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) " вiд 29 вересня 2011 року N 1360 та Рiшення 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" вiд 19 грудня 2006 року N 1528.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний 
кар'єр", що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2013 р., звiт про сукупнi 
прибутки та збитки, звiт про змiну у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, 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. Вибiр 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 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 
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної 
думки.
6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля проведення iнвентаризацiї, ми не змогли 
спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань на початок та на кiнець року. У нас не було можливостi 
впевнитись у кiлькостi основних засобiв, запасiв, незавершеного виробництва та готової продукцiї на почато та 
на кiнець року за допомогою iнших аудиторських процедур.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства завищена на суму 95 тис. грн. у зв'язку iз помилками 
допущеними в облiку дооцiнки об'єктiв основних засобiв.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення 
умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
Публiчного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" станом на 31 грудня 2013 р. та його 
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.
7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства



Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 року перевищує розмiр статутного капiталу, що 
вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
7.2.  Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
7.3.  Розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв 
У 2013 роцi Товариство не укладало правочини на суму, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
7.4. Розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння 
Товариством не запроваджено посади внутрiшнього аудитора та не створювалась служба внутрiшнього аудиту.
7.5. Розкриття iнформацiї про ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудиторами не виявлено навмисних дiй посадових осiб управлiнського персоналу, найманих працiвникiв або 
третьої сторони, якi були б направленi на введення в оману користувачiв фiнансової звiтностi.
7.6. Iнша iнформацiя
7.6.1.  Розкриття iнформацiї за видами активiв 
До складу активiв Товариства входять:
Необоротнi активи, серед них :
- нематерiальнi активи за залишковою вартiстю 1 164 тис. грн.;
- капiтальнi iнвестицiї вартiстю 151 тис. грн.;
- основнi засоби за залишковою вартiстю 5 705 тис. грн.
У статтi "Нематерiальнi активи" вiдображається право на користування програмним забезпеченням та витрати на 
гiрничо-розкривнi роботи в ходi розробки кар'єру на етапi добування. Найбiльшу питому вагу, понад 93%, у 
вартостi нематерiальних активiв Товариства займають витрати на гiрничо-розкривнi роботи в ходi розробки 
кар'єру на етапi добування. Право на користування програмним забезпеченням амортизуються iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. Первiсна 
вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi - 
дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя переданих у заставу нематерiальних активiв - 
дорiвнює нулю. Угоди на придбання у майбутньому нематерiальних активiв  - не надавались.
У статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" вiдображається вартiсть придбаних (виготовлених) основних засобiв 
якi не введенi в експлуатацiю. 
У статтi "Основнi засоби" вiдображається вартiсть матерiальних активiв, якi Товариство утримує з метою 
використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, виконання робiт та для здiйснення адмiнiстративних 
функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Придбанi основнi 
засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Одиницею облiку є об'єкт основних засобiв. Нарахування 
амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Станом на 31.12.2013 р. основнi засоби 
включають:
- будiвлi та споруди за залишковою вартiстю 1 370 тис. грн.;
- машини та обладнання за залишковою вартiстю 1 926 тис. грн.;
- транспортнi засоби за залишковою вартiстю 750 тис. грн.;
- iнструменти, прилади та iнвентар за залишковою вартiстю 269 тис. грн.
- iншi 1390 тис. грн.
При дооцiнцi основних засобiв вся сума дооцiнки була додана до iнших основних засобiв i в 2013 роцi не 
амортизувалась та не враховувалась при вибуттi основних засобiв. Таким чином, залишкова вартiсть основних 
засобiв станом на 31.12.2013 року  завищена на 95 тис. грн.,а саме:
- будiвлi та споруди занижено на 1 370 тис. грн.;
- машини та обладнання завищено на 159 тис. грн.;
- транспортнi засоби завищено на 15 тис. грн.;
- iнструменти, прилади та iнвентар за завищено на 4 тис. грн.
- iншi завищено на 1 287 тис. грн.
Вiдповiдно до договору застави вiд 15.01.2014 р. у заставi ПАТ "Укргазбанк" перебувають наступнi основнi 
засоби:
- автомобiль Белаз 7540 в (т00121са) залишковою вартiстю станом на 31.12.2013 р.132 тис. грн.
- автомобiль Белаз 7540 в (т00120са) залишковою вартiстю станом на 31.12.2013 р.132 тис. грн.
- навантажувач В-160 (21428са) залишковою вартiстю станом на 31.12.2013 р.194 тис. грн.
- екскаватор ЕТ 25-80 залишковою вартiстю станом на 31.12.2013 р.135 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються повнiстю зношенi основнi засоби первiсна 
вартiсть котрих 154 тис грн.
Оборотнi активи, серед них :
- запаси вартiстю 1 694 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть на суму 1 299 тис. грн.;
- грошовi кошти та їх еквiваленти в сумi 115 тис. грн.;
- iншi оборотнi активи 35 тис. грн.



У статтi "Запаси" облiковуються активи, якi зберiгаються для використання при виробництвi продукцiї, 
виконання робiт. Вибуття запасiв, вiдповiдно до облiкової полiтики облiковується за методом середньозваженої 
собiвартостi. Аналiтичний облiк ведеться в розрiзi класифiкацiйних груп та за мiсцями зберiгання. Станом на 
31.12.2013 р. запаси  включають:
Виробничi запаси вартiстю 1 374  тис. грн.;
Незавершене виробництво вартiстю 67  тис. грн.;
Готова продукцiя вартiстю 253  тис. грн.
Балансова (облiкова) вартiсть запасiв вiдображена за первiсною вартiстю. 
Оцiнка придбання запасiв, їх вибуття вiдповiдає вимогам облiкової полiтики та мiжнародному стандарту 
бухгалтерського облiку 2 "Запаси". 

До дебiторської заборгованостi вiднесено:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на суму 929 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом 109 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 53 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 208 тис. грн.
У статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображається заборгованiсть контрагентiв за 
наданi їм товари (роботи, послуги) по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на суму 929 тис. грн. (первiсна вартiсть 
заборгованостi складає 955 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв 26 тис. грн.)
У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображено суму заборгованостi, що пiдлягає отриманню вiд 
iнших дебiторiв, а саме: за розрахунки з пiдзвiтними особами; розрахунки за претензiями; розрахунки з iншими 
дебiторами.
У статтi грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдображено залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi, а саме: 
- на банкiвських рахунках 98 тис. грн.
- в касi 17 тис. грн.
Iншi оборотнi активи - 35 тис. грн.
У статтi "Iншi оборотнi активи" облiковуються дебетове сальдо субрахунку 643 "Податковi зобов'язання"
7.6.2. Розкриття iнформацiї про забезпечення
У статтi "Довгостроковi забезпечення" вiдображено забезпечення на суму 244 тис. грн. Вказана сума 
забезпечення складається iз забезпечення на рекультивацiю 80 тис. грн., та забезпечення на виплату пiльгових 
пенсiй 164 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу вiдображено у статтi "Поточнi забезпечення".
7.6.3. Розкриття iнформацiї про зобов'язання:
Довгостроковi зобов'язання:
Довгостроковi зобов'язання у Товариства вiдсутнi. 
Короткостроковi зобов'язання:
До короткострокових зобов'язань включено:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 688 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 209 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 301 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 113 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 219 тис. грн.
Поточнi забезпечення 697 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 156 тис. грн.
У статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображено заборгованiсть за одержанi вiд 
постачальникiв i пiдрядникiв товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи та отриманi послуги. 
У статтi "Поточнi забезпечення i" вiдображено резерв на оплату вiдпусток.
7.6.4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал виключає:
Статутний капiтал 491 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках 1 476 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал 18 тис. грн.
Резервний капiтал 492 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток 5 203 тис. грн.
7.6.5. Сплата статутного капiталу
Статутний капiтал сплачено повнiстю, на суму 491 тис. грн.
7.6.6. Розкриття iнформацiї за борговими та iпотечними цiнними паперами
Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало операцiї з борговими та iпотечними облiгацiями.
7.6.7.  Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку (збитку)
Чистий прибуток Товариства за звiтний перiод складає 473 тис. грн.
7.6.8.  Розкриття iнформацiї про дiї визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 



фондовий ринок".
Протягом 2013 року у Товариствi не вiдбувались дiї визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок"
8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Перевiрка виконана аудиторами ТОВ "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту", код ЄДРПОУ 
33307726, яке працює згiдно iз Свiдоцтвом про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3506, що 
видане рiшенням Аудиторської палати України №142/7 вiд 17.12.2004 року, та Свiдоцтвом серiї П № 000107 про 
внесення в реєстр аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28 
травня 2013 року дiйсне до 29.10.2014 року. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Дегтярiвська, 
62, офiс 37; тел. 484-63-11, факс. 484-35-81
9. ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Договiр на проведення аудиту вiд 06.12.2013 р., №272-А.
10. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата початку проведення аудиту - 07.12.2013 р., дата закiнчення проведення аудиту -25.04.2014 р.
Генеральний директор                                                   
ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту", аудитор
(сертифiкат №А005191)
Дата аудиторського звiту 25.04.2014 року                                              М.В. Розвадовський

Адреса аудиторської фiрми: 
04112 м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, офiс 37


