
Титульний аркуш 
 

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

 
Голова правлiння    Нiжнiков Володимир Миколайович 
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(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 
2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05467694 
4. Місцезнаходження 
 20740, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, село Малий Бузукiв, вулиця Шевченка, 

будинок 1 
5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0472)384452, (0472)501070 
6. Електронна поштова адреса  
 buzukiv-granit@emitent.net.uа  

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 30.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

78 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери. 

України"  30.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.mbgk.ck.u
a в мережі Інтернет 30.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X 

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

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

об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки: 

1. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента 
вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.  

 
2. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне 

товариство.  
 
3. Посада корпоративного секретаря введена в товариствi з 01.03.2011 року, проте протягом 

звiтного перiоду на дану посаду нiхто не призначався. 
 

4. Iнформацiя про дивiденди: за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо 
виплати дивiдендiв не приймалось. 
 

5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: емiтент не здiйснював випуски та не придбавав 
облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. 

 
6. Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.  
 

7. Iнформацiя щодо виданий сертифiкатiв цiнних паперiв: акцiї емiтента iснують в 
бездокументарнiй формi. 

 
8. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв: 
емiтентiв, не здiйснював емiсiю боргових цiнних паперiв. 

 
9. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери: протягом звiтного перiоду iнформацiя 

про iпотечнi цiннi папери у емiтента не виникала. 
 
10. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки емiтент не є фiнансовою 

установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. 
 

11. Iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, щодо реєстру 
iпотечних активiв, iнформацiя  про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: емiтент 
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв не випускав. 

 
12. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила 



ФОН: емiтент не створював ФОН. 
 
13. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку вiдсутня, оскiльки  емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. 
 

14. Звiт про стан об'єкта нерухомостi: емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового 
будiвництва. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 106736 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 26.09.1995 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 491000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

 108 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 

 08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та 
глинистого сланцю 
 28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.  

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

 АБ "Укргазбанк" 
2) МФО банку 

 320478 
3) Поточний рахунок 
 26003124791 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який  обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

 - 
5) МФО банку 
 - 

6) Поточний рахунок 
 - 

 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Спецiальний дозвiл на 
користування надрами 

647 01.10.1996 Державна лужба геологiї та 
надр України 

01.10.2016 

Опис 
Дозвiл на користування надрами було переоформлено у зв'язку зi 
змiною назви пiдприємства з вiдкритого акцiонерного товариства на 



публiчне акцiонерне товариство, спецiальний дозвiл на користування 
надрами виданий на пiдставi наказу Державної служби геологiї та 
надр України вiд 23.12.2011 року №204. Планується продовження 
строку дiї дозволу у 2016 роцi. 

Дозвiл на продовження 
виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

401.11.30-
14.11.0 

02.02.2011 Державний комiтет України з 
нагляду з промислової 

безпеки, охорони працi та 
гiрничого нагляду 

30.12.2015 

Опис 
Оформлений у зв'язку зi змiною назви пiдприємства з вiдкритого 
акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство. 
Планується продовження у 2015-2016 роках. 

Дозвiл на початок експлуатацiї 
об'єкта пiдвищеної небезпеки 

402.11.30-
14.11.0 

02.02.2011 Державний комiтет України з 
нагляду з промислової 

безпеки, охорони працi та 
гiрничого нагляду 

30.12.2013 

Опис 
Оформлений у зв'язку зi змiною назви пiдприємства з вiдкритого 
акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство. 
Продовженний у 10.01.2014 р. 

Дозвiл на виконання 
налогджування, технiчне 
обслуговування машин, 

механiзмiв, устаткування 
пiдвищеної небезпеки 

007.14.71 10.01.2014 Територiальне управлiння 
державної служби гiрничого 

нагляду та промислової 
безпеки України в Черкаськiй 

областi 

09.01.2019 

Опис 

Дозвiл на виконання налогджування, технiчне обслуговування машин, 
механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, отримано у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї дозволу на початок екплуатацiї об'єкта 
пiдвищеної небезпеки вiд 02.02.2011 р. Продовження плануєтья у 2019 
роцi. 

 

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

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення фонду 
державного майна України по 

Черкаськiй областi 
21368158 

18000, Україна, Черкаська обл., 
Черкаський р-н, м. Черкаси, 

бульвар Шевченка, 185 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 
   

Усього 0 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 



 голова правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Нiжнiков Володимир Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 НЕ 480472 07.06.2006 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 
 1953 

5) Освіта 
 Повна вища, Київський полiтехнiчний iнститут 

6) Стаж роботи (років) 
 44 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", голова правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою голови правлiння згiдно Статуту та контракту, 

розмiр виплаченої винагорода дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано головою правлiння 
правлiння на наступний термiн.. Загальний стаж роботи 44 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Вiдомостей, 

щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  
 

1) Посада 
 член правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Расiч Олександр Iванович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 843787 22.07.2000 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 

 1957 
5) Освіта 

 Повна вища, Днiпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора гiрничий 
iнститут iм.Артема 
6) Стаж роботи (років) 

 35 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  

 ПАТ "Мало -Бузукiвський гранiтний кар"єр", член правлiння, головний iнженер 
 
 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 

9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою члена правлiння згiдно Статуту та положення, 
винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 
кар'єр" було обрано членом правлiння на наступний термiн. Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПАТ "Мало-Бузукiвський 



гранiтний кар'єр", член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо 
посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  
 

1) Посада 
 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Тищенко Нiна Петрiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 958585 07.02.2001 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 

 Неповна вища, Тальнiвський будiвельний технiкум 
6) Стаж роботи (років) 

 27 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
 ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" головний бухгалтер, член правлiння. ТОВ 

"Мало -Бузукiвський камiнь", головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою член правлiння згiдно Статуту та положення, 

винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" було обрано членом правлiння на наступний термiн. Загальний стаж роботи 27 рокiв. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський 
гранiтний кар'єр", головний бухгалтер ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Тищенко 

Нiна Петрiвна займає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Мало - Бузукiвський камiнь", 
Черкаська область, Смiлянський район, с. Малий Бузукiв. 

 
1) Посада 
 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Калашник Олена Олексiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 980423 20.03.2001 Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1970 

5) Освіта 
 Неповна вища, Чигиринський сiльськогосподарський технiкум бухгалтерського облiку 
6) Стаж роботи (років) 

 27 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  

 Член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний економiст ПАТ 
"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 
 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 

9) Опис 



 Повноваження та обов'язки за посадою члена правлiння згiдно Статуту та положення, 
винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" було обрано членом правлiння на наступний термiн. Загальний стаж роботи 27 рокiв. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр", головний економiст ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Вiдомостей, 
щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  
 

1) Посада 
 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Нiжнiков Дмитро Володимирович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 032675 30.03.1996 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1979 
5) Освіта 

 Повна вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ України  
6) Стаж роботи (років) 

 17 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
 Член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 

9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою члена правлiння згiдно Статуту та положення, 
винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 25.04.2014 року 
рiшенням Наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано членом 

правлiння на наступний термiн. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Самозайнята 
особа адвокат. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших 

пiдприємствах емiтент не має.  
 

1) Посада 
 голова наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Нiжнiков Олександр Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 934774 26.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 

 1949 
5) Освіта 

 Неповна вища, Роменський iндустрiальний технiкум 
6) Стаж роботи (років) 
 46 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" майстер гiрничий 

ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр" 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою голови наглядової ради згiднозгiдно Статуту, 
положення та договору. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку  посадовiй 

особи, згiдно договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
25.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" було 
обрано головою наглядової ради на наступний термiн. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Посади, 

якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський 
гранiтний кар'єр" майстер гiрничий ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, 

щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  
 
1) Посада 

 член наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Рябухiн Олександр Степанович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 087996 19.07.2002 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 

 1960 
5) Освіта 
 Повна вища, Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гiрничий iнститут 

iменi Артема 
6) Стаж роботи (років) 

 35 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
 ПАТ "Мало -Бузукiвський гранiтний кар"єр", iнженер з охорони працi, член наглядової 

ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно згiдно Статуту, 

положення та договору, винагорода за даною посадою не випачується, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням загальних зборiв ПАТ "Мало-

Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано членом наглядової ради на наступний термiн. 
Загальний стаж роботи 35 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  член 
наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" iнженер з охорони працi ПАТ 

"Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на 
будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  

 
1) Посада 
 член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Проценко Руслан Олексiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 НЕ 342114 10.02.2004 Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1986 

5) Освіта 



 Повна вища, Нацiональний гiрничий унiверситет м.Днiпропетровськ 
6) Стаж роботи (років) 
 5 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний маркшейдер 

ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр" 
 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту, положення 
та договору, винагороди за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням загальних зборвi ПАТ "Мало-

Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано членом наглядової ради на наступний термiн.. 
Загальний стаж роботи 5 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  член 

наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний маркшейдер ПАТ "Мало-
Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-
яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  

 
1) Посада 

 голова ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Ковтун Володимир Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 909415 14.12.2000 Кам"янецьким РВУМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 
 1984 

5) Освіта 
 Повна вища, Черкаський державний полiтехнiчний унiверситет 

6) Стаж роботи (років) 
 9 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  

 ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" начальник вiддiлу збуту, голова ревiзiйної 
комiсiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою голова ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту та 
положення, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано головою ревiзiйної комiсiї на наступний термiн. 
Загальний стаж роботи 9 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  голова 

ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", економiст, бухгалтер, начальник 
вiддiлу збуту ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає 

посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  
 
1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Шаповал Ольга Петрiвна 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 858393 17.10.2000 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1957 

5) Освіта 
 Неповна вища, Чигиринський сiльськогосподарський технiкум 
6) Стаж роботи (років) 

 28 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  

 ПАТ "Мало -Бузукiвський гранiтний кар"єр", член ревiзiйної комiсiї, ПП "Друг" 
бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2011, обрано 3 
9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою члена ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту та 
положення, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Припинено повноваження, згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв:  бухгалтер ПП "Друг", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр". 
 
1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Тертична Тетяна Iванiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 173279 28.10.1996  Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) Рік народження 

 1961 
5) Освіта 
 Неповна вища, Смiлянський технiкум харчової промисловостi 

6) Стаж роботи (років) 
 33 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
 ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар"єр" оператор АЗС 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 
9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою члена ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту та 
договору, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 25.04.2014 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мало-

Бузукiвський гранiтний кар'єр" було обрано членом правлiння на наступний термiн. Загальний 
стаж роботи 33 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: член ревiзiйної комiсiї 

ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", оператор АЗС ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний 
кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах 
емiтент не має.  

 
1) Посада 

 головний бухгалтер 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Тищенко Нiна Петрiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 958585 07.02.2001 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 

 Неповна вища, Тальнiвський будiвельний технiкум 
6) Стаж роботи (років) 

 27 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
 ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" головний бухгалтер, член правлiння. ТОВ 

"Мало -Бузукiвський камiнь", головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 29.04.2011, обрано 3 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою згiдно Статуту та посадової iнструкцiї, розмiр 

виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у складi посадової особи протягом 

звiтного перiоду не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний 
бухгалтер ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Тищенко Нiна Петрiвна займає посаду 

головного бухгалтера в ТОВ "Мало - Бузукiвський камiнь", Черкаська область, Смiлянський 
район, с. Малий Бузукiв. 

 
1) Посада 
 член ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Дем'яненко Тетяна Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 НС 171408 10.09.1996 Смiльянський МРВ УМВС УКраїни в ЧЕркаськiй областi 

4) Рік народження 
 1965 

5) Освіта 
 Неповна вища, Городищенський радгосптехнiкум 
6) Стаж роботи (років) 

 30 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  

 ПАТ "Мало-бузукiвський гранiтний кар'єр", бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 25.04.2014, обрано 3 

9) Опис 
 Повноваження та обов'язки за посадою згiдно Статуту та положення, винагорода за 

даною посадою не випачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
25.04.2014 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 
кар'єр" було обрано членом ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Посади, якi 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер.  Вiдомостей, щодо посад, що обiймає  
посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

голова правлiння Нiжнiков 
Володимир 
Миколайович 

НЕ 480472 07.06.2006 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

1 538 630 78,34 1 538 6
30 

0 0 0 

член правлiння Расiч Олександр 
Iванович 

НС 843787 22.07.2000 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

4 030 0,21 4 030 0 0 0 

член правлiння Тищенко Нiна 
Петрiвна 

НС 958585 07.02.2001 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член правлiння Калашник Олена 
Олексiївна 

НС 980423 20.03.2001 
Смiлянський МРВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член правлiння Нiжнiков Дмитро 
Володимирович 

НС 032675 30.03.1996 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

75 459 3,84 75 459 0 0 0 

голова наглядової 
ради 

Нiжнiков 
Олександр 
Миколайович 

НС 934774 26.12.2000 
Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

3 291 0,17 3 291 0 0 0 

член наглядової 
ради 

Рябухiн Олександр 
Степанович 

НС 087996 19.07.2002  
Соснiвський РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 
ради 

Проценко Руслан 
Олексiйович 

НЕ 342114 10.02.2004 
Смiлянський МРВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

1 231 0,06 1 231 0 0 0 

голова ревiзiйної 
комiсiї 

Ковтун 
Володимир 
Миколайович 

НС 909415 14.12.2000 
Кам"янецьким РВУМВС України 
в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 
комiсiї 

Шаповал Ольга 
Петрiвна 

НС 858393 17.10.2000 
Соснiвський РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної Тертична Тетяна НС 173279 28.10.1996 0 0 0 0 0 0 



комiсiї Iванiвна Смiлянський МРВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

головний 
бухгалтер 

Тищенко Нiна 
Петрiвна 

НС 958585 07.02.2001 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 
комiсiї 

Дем'яненко Тетяна 
Миколаївна 

НС 171 10.09.1996 Смiлянський 
МРВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 1 622 641 82,62 1 622 6
41 

0 0 0 

 
 





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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 
загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 
         

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 
фiзична особа     1 538 630 78,34 1 538 630 0 0 0 

Усього 1 538 630 78,34 1 538 630 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів 82,3 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносилися на голосування) та 
прийнятi рiшення  
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 
Обрати до складу лiчильної комiсiї: головою комiсiї - Пилипенко Олену 
Олександрiвну, Членiв комiсiї: Калашник Олену Олексiївну, Ковтуна Володимира 
Миколайовича. 
2.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшень за 
наслiдками розгляду. 
Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк.  
3.Розгляд звiту правлiння товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшень за наслiдками 
розгляду. 
Затвердити звiт правлiння товариства за 2013 рiк 
4.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшень за 
наслiдками розгляду. 
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк. 
5.Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 
Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї товариства. 
6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. 
Затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк. 
7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк. 
Прибуток, отриманий товариством у 2013 роцi, використати на розвиток 
пiдприємства. 
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 
Припинити повноваження членiв наглядової ради Нiжнiкова О. М., Рябухiна О. 
С., Проценка Р. О. 
9.Обрання членiв наглядової ради. 
Членами наглядової ради обрано: Нiжнiкова Олександра Миколайовича, Рябухiна 
Олександра Степановича, Проценко Руслана Олексiйовича. 
10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 
1. Затвердити запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами наглядової ради. 
2.  Встановити  розмiр винагороди головi наглядової ради - 4000,00 грн., iншим 
членам наглядової ради - на безоплатнiй основi. 
3.  Обрати особою яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
наглядової ради - голову зборiв Нiжнiкова Д. В.  
11.Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 
Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Ковтуна В.М., Шаповал О. П., 
Тертичної Т. I. 
12.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 
Членами ревiзiйної комiсiї обрано: Ковтуна Володимира Миколайовича, 
Тертичну Тетяну Iванiвну, Дем'яненко Тетяну Миколаївну. 
Головою ревiзiйної комiсiї обрано: Ковтуна Володимира Миколайовича. 
13.Припинення повноважень голови правлiння. 
Припинити повноваження голови правлiння Нiжнiкова В. М. 
14.Обрання голови правлiння. 
Головою правлiння обрано: Нiжнiкова Володимира Миколайовича. 
15.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв. 



Затвердити значнi правочини, що вчиняло акцiонерне товариство на протязi 2013-
2014 рокiв до 10 000 000,00 грн. 
16.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.  
Вчинити значнi правочини акцiонерним товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi щодо вiдчуження основних засобiв граничною сукупною 
вартiстю 10 000 000,00. 
17.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 
1. Попередньо схвалити значнi правочини, що вчинятимуться акцiонерним 
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi на протязi року щодо 
реалiзацiї гранiтної продукцiї контрагентам граничною сукупною вартiстю 
10000000,00 грн. 
2. Попередньо схвалити значнi правочини, що вчинятимуться акцiонерним 
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi на протязi року щодо 
вiдчуження основних засобiв граничною сукупною вартiстю 10000000,00 грн. 
3. Попередньо схвалити значнi правочини, що вчинятимуться акцiонерним 
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi на протязi року щодо 
придбання обладнання граничною сукупною вартiстю 10000000,00 грн. 
18.Внесення змiн до Статуту ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".  
Рiшення не прийняте. 
 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, мiсто Київ, вулиця Б. 
Грiнченка, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044)2791078 

Факс (044)3777016 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 
цiнних паперiв 

Опис Змiн особи, яка обслуговує випуск 
акцiй товариства, за звiтний перiод не 
вiдбувалося. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Брокбiзнесбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження 03057, Україна, мiсто Київ, проспект 
Перемоги, будинок 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 470656 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв тв 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2009 

Міжміський код та телефон (0472)330464 

Факс (0472)321293 



Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача 
цiнних паперiв 

Опис Змiн особи, яка веде облiк щодо 
вiдкриття рахункiв в цiнних паперах 
власникам акцiй товариства, за звiтний 
перiод не вiдбувалося. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "Центр професiйного аудиту" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33307726 

Місцезнаходження 04112, Україна, мiсто Київ, вул. 
Дегтярiвська, 62 офiс 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3506 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2004 

Міжміський код та телефон (044)4921673 

Факс (044)4843581 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис аудиторська перевiрка 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"український страховий дiм" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32556540 

Місцезнаходження 02132, Україна, мiсто Київ, вул. 
Малоземельна, 14/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

584993;  584998 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2011 

Міжміський код та телефон (044) 238-80-80 

Факс (044) 238-80-80 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис страхування заставного майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Унiверсальний 

полiс" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31282197 

Місцезнаходження 01135, Україна, мiсто Київ, вул. 
Чорновола, 20 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ, № 483210 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.08.2009 



Міжміський код та телефон (044) 482 16 94 

Факс (044) 482 33 33 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис страхування членiв пожежних команд 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Глобус" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20448234 

Місцезнаходження 01001, Україна, мiсто Київ, вул. Андрiя 
Iванова, 11/17-1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №569224 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2011 

Міжміський код та телефон (044) 2545378 

Факс (044) 2545378 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземних транспортних 
засобiв, водiїв транспортних засобiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю <Бул-Спред> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 30070412 

Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., мiсто 
Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 493486 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2009 

Міжміський код та телефон (0472) 32-29-32 

Факс (0472) 32-29-32 

Вид діяльності депозитарної дiяльностi депозитарної 
установи 

Опис Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
власникам акцiй Товариства. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.06.2010 66/23/1/201
0 

Черкаське 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000075642 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 1 964 000 491 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, фактiв лiстингу, делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах не вiдбувалось, додатковi емiсiї не проводились. Випсук проводився у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй.  

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Державне пiдприємство "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр" було створене 50 рокiв тому. У 
веревснi 1995 року було перетворено в ВАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр". З лютого 
2011 року назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" змiнено 

на Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

До складу пiдприємтсва входять наступнi структурнi пiдроздiли: автотракторний цех, гiрничий 

цех, дробильно-сортувальний цех, електро-механiчний цех, адмiнперсонал, допомiжний цех, 
пiдроздiл матерiально-технiчного забезпечення, вiддiл збуту, змiн в органiзацiйнiй структурi 
порiвняно з попереднiм перiодом не вiдбувалося. 

 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв у 2014 роцi - 101 чол. Середня чисельнiсть 
зовнiшнiх сумiсникiв - 2 особа. Фонд  заробiтної плати склав  4 млн. 241 тис.грн., що на 2% 

менше проти 2013р., через звiльнення  працiвникiв. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання  

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України". 
Мiсцезнаходження об'єднання: 02090,м.Київ, Харкiвське шосе,11-А. 
Асоцiацiя здiйснює наступну дiяльнiсть: бере участь в органiзацiї та проведеннi 

зустрiчей,конференцiй, симпозiумiв, конкурсiв та семiнарiв, спрямованих на сприяння розвитку 
галузi видобування нерудних копалин та користування надрами, пiдтримує та розвиває дiловi 

контакти з органами державної влади, управлiння та мiсцевого самоврядуванняя, спiвробiтничає 
з засобами масової iнформацiї, бере участь в органiзацiї i проведеннi навчальних та 
iнформацiйних програм для пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв пiдприємств - 

членiв Асоцiацiї. Емiтент є членом асоцiацiї з 2007 року, участь в асоцiацiї здiйснює на пiдставi 
вiдрахувань членських внескiв. 

 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило. 

 



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтнотi. Амортизацiя основних засобiв в 2014 роцi нараховувалась за премолiнiйним методом. 
Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вiдпуску запасiв у 

виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом 
iдентифiкованої вартостi.  
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основнi види продукцiї, яку випускає пiдприємство є щебiнь фрацiї 20х40, щебiнь фракцiї 5х20. 
В зимовий перiод пiдприємство зменшує випуск продукцiї та проводить капiтальнi ремонти 
устаткування Основним ринком збуту є пiдприємства, якi використовують гранiтну продукцiю в 

своїй господарськiй дiяльностi. Сировиною для виробництва є гiрнича маса що видобувається з 
кар"єру. 

 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п"ять рокiв було придбано такi основнi активи: у 2010 роцi - грохот ГIС - 52, 
водонагрiвач - Тiтан 400, комп'ютерну технiку, кондицiонер, бетонозмiшувач. У 2011-2012 
роках - iнструменти, комп'ютерна та побутова технiка; у 2013 роцi - автомобiль ГАЗ 32307, 

конвеєр стрiчковий, твердопаливний котел; у 2014 роцi - агрегат насосний, водонагрiвач, котел 
опалювальний, мiнi електростанцiю, меблi офiснi Iнформацiя про планування будь-яких 

iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Товариства вiдсутня. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Такi правочини вiдсутнi. 

 



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, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Емiтент здiйснює свою господарську дiяльнiсть, використовуючи власнi основнi засоби та 
орендованi: виробниче устаткування, автотранспортнi засоби i т.п., виробничi потужностi 

використано на 70%. Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою Товариства. Екологiчних 
питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства за звiтний перiод не 
виникло. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв вiдсутня. Пiдприємство фiнансується за госпрозрахунковим методом. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

До проблем, що впливають на дiяльнiсть емiтента можна вiднести високу ставку оподаткування, 

пiдвищення цiн на пальне, комплектуючi, устаткування, наявнiсть застарiлого обладнання.  
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Були сплаченi штрафнi санкцiї в розмiрi 357 грн. за порушення частини другої та третьої статтi 

93 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основним завданням виробничого пiдприємства є збiльшення обсягiв виробництва, розширення 
асортименту виробленої продукцiї та максимальне зменшення витрат, вiдповiдно зросте дохiд 

вiд реалiзацiї продукцiї, що надасть можливостi пiдприємству за рахунок власних коштiв 
iнвестувати переоснащення виробничих потужностей та придбання нового менш енергоємного 
технологiчного обладнання.  

 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець року немає. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Збiльшення обсягу виробництва гранiтної продукцiї. Замiна застарiлого обладнання на сучасне, 
потужне i менш енергоємне. 

 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки не проводилися. 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 



виступають посадові особи емітента (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 

Такi судовi справи вiдсутнi. 
 

 
Інша інформація, 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 

Додаткова iнформацiя вiдсутня. 
 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 5 550 5 255 0 0 5 550 5 255 

  будівлі та споруди 2 689 1 742 0 0 2 689 1 742 
  машини та обладнання 1 971 2 532 0 0 1 971 2 532 

  транспортні засоби 774 820 0 0 774 820 

  інші 116 161 0 0 116 161 

2. Невиробничого 
призначення: 

155 113 0 0 155 113 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 97 73 0 0 97 73 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 58 40 0 0 58 40 

Усього 5 705 5 368 0 0 5 705 5 368 

Опис 

Придбанi (створенi) основнi засоби зарахованi на баланс Товариства за 
первiсною вартiстю.  Одиницею облiку є об'єкт основних засобiв. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється 
прямолiнiйним методом. Станом на 31 грудня 2014 року власнi будiвлi 
та виробниче обладнання Товариства показанi у фiнансовiй звiтностi за 
собiвартiстю з урахуванням впливу гiперiнфляцiї. Всi iншi групи 
основних засобiв, включаючи незавершене будiвництво показанi по 
iсторичнiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на 
знецiнення (при необхiдностi). Об'єкти основних засобiв цих груп, 
придбанi до 1 сiчня 2001 року, вiдображенi за iсторичною вартiстю, 
трансформованою в еквiвалент купiвельної спроможностi гривнi 
станом на 31 грудня 2000 року, як того вимагає МСБО 29 та як описано 
в примiтцi В роздiлу "Облiкова полiтика", мiнус накопичений знос i 
резерв на знецiнення (при необхiдностi). Незавершене будiвництво 
облiковується за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення, якщо 
необхiдно. Пiсля завершення цi активи переносяться до складу 
основних засобiв за балансовою вартiстю. До введення в експлуатацiю 
знос на цi активи не нараховується. Коли балансова вартiсть активу 
нижча, нiж його оцiночна вiдновна вартiсть, вартiсть активу негайно 
списується до вiдновної вартостi. Знос розраховується таким чином, 
щоб списати первiсну вартiсть основних засобiв протягом очiкуваного 
строку їх експлуатацiї. Знос розраховується на основi прямолiнiйного 



методу, при цьому середньозваженi термiни експлуатацiї були 
наступними:  
Власнi будiвлi 380 мiсяцiв Виробниче обладнання 280 мiсяцiв 
Транспортнi засоби та пов'язане з ними обладнання 230 мiсяцiв 
Iнструменти прилади та iнвентар 160 мiсяцiв. Первiсна вартiсть 
оновних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 17979 тис. грн., 
нараховано зносу - 12611 тис. грн., ступiнь зносу становить близько 
70%, залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 року 
становить 5368 тис. грн.  
 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

8 103 7 680 

Статутний капітал (тис.грн) 491 491 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

491 491 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно 
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариства вiд 17.11.2004р. №485. 
Рiшення про коригування статутного капiталу не приймалося. 
 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року перевищує розмiр 
статутного капiталу, що вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  

за договором про надання кредиту 
банку у виглядi вiдновлювальної 
кредитної лiнiї 

10.12.2014 0 22 30.11.2015 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 497 X X 

Фінансова допомога на зворотній X 0 X X 



основі 

Інші зобов'язання X 2 297 X X 

Усього зобов'язань X 2 794 X X 

Опис Протягом 2014 року у емiтента зобов'язань за цiнними 
паперами (у тому числi: за облiгацiями, за iпотечними цiнними 
паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими 
цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права) не виникало. Фiнансова допомога на 
зворотнiй основi не отримувалася 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 щебiнь 
фракцiйний 

5х230 

м. куб. 8892 52,5 м.куб. 10655 53,1 

2 щебiнь 
фракцiйний 

20х40 

м.куб. 2909 17,2 м.куб. 3294 16,4 

3 камiнь 
бутовий 

м.куб. 120 0,7 м.куб. 144 0,7 

4 гранiтний 
вiдсiв 

м.куб. 1899 11,2 м.куб. 2261 11,3 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 електроенергiя 10,6 

2 заробiтна плата 8,1 

3 вiдрахування на соцальнi заходи 3,3 

4 паливо та технологiчнi цiлi 10,3 

5 напiвфабрикат 9,7 

6 загальновиробничi витрати 26,2 

7 витрати на утримання основних 
засобiв 

31,8 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2014 25.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 2 1 

2 2014 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 



 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(запишіть) 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення 
їх повноважень.2. Прийняття рiшення про затвердження значних 

правочинiв3. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.4. 
Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.5. 

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх 
розмiру.6. Прийняття рiшення про викуп ПАТ <Мало-Бузукiвський 
гранiтний кар'єр> власних акцiй. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 



останніх трьох років?  13 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 
(запишіть) 

У складi наглядової ради комiтетiв не створено. 

Інше 
(запишіть) 

У складi наглядової ради комiтетiв не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  так 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 
(запишіть) 

Винагороду отримує голова наглядової ради. 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 
Вимоги згiдно чинного законодавства. 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 



Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

X  

Інше 

(запишіть) 

нi 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 
 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 
органу 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової радиня 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так ні ні ні 



 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Статут, Положення про корпоративного секретаря товариства, 
Кодекс корпоративного управлiння. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 

загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 

пресі, 
оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 

НКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 

ознайомлен
ня 

безпосеред
ньо в 

акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер

а 

Інформаці
я 

розміщуєт

ься на 
власній 

інтернет-
сторінці 

акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 

капіталу 

ні так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних ні ні так так так 



зборів акціонерів після 
їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 
акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 
(запишіть) 

нi 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Перехiд на мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 
(запишіть) 

Незалежений аудитор 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 



 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше 

(запишіть) 

Нi 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 
нi 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 10.01.2011; яким органом управління 



прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iнформацiю оприлюднено на власному веб-сайтi, та в роздiлi загальнi збори 

регулярної iнформацiї емiтента, яка розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 
НКЦПФР. 
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

В акцiонерному товариствi дотримуються Кодексу корпоративного управлiння. 
 

Звіт про корпоративне управління 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Звiт про стан корпоративного управлiння не заповнюється, так як емiтент не є фiнансовою 

установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 



року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обммеженою 

вiдповiдальнiстю  
"Аудиторська компанiя "Центр 

професiйного аудиту", аудитор 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

33307726 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04112 м. Київ, вул. 

Дегтярiвська, 62, офiс 37 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3506, 17.12.2004 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер , серія П,  

номер 000234, дата видачі 
02.10.2014, строк дії 24.07.2019 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

 
 

Власникам цінних паперів, найвищому управлінському персоналу Публічного 
акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" 

 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

 
 

 
Звіт щодо фінансової звітності 

 
 
 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство 
"Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" (Далі - Товариство), що додається, яка 

включає звіт про фінансовий стан компанії на 31 грудня 2014 р., звіт про сукупні 
прибутки та збитки, звіт про зміну у власному капіталі та звіт про рух грошових 

коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  



 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 

визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 

Відповідальність аудитора 
 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 
на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  
 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 
фінансової звітності 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, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  

 
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для 

висловлення нашої умовно-позитивної думки. 
 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
 

У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після проведення 
інвентаризації, ми не змогли спостерігати за інвентаризацією активів і 
зобов'язань на початок та на кінець року. У нас не було можливості впевнитись у 

кількості основних засобів, запасів, незавершеного виробництва та готової 
продукції на початок та на кінець року за допомогою інших аудиторських 

процедур. 
 

У складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість ПП 
"Добробутпостач" на суму 200 тис. грн. Ми не можемо підтвердити дану суму 

дебіторської заборгованостіі. Вказана компанія зареєстрована в зоні проведення 
антитерористичної операції (м.Луганськ), рішення суду про стягнення 



заборгованості на виконання не подано, а тому така заборгованість є сумнівною, 
та потребує додаткового нарахування резерву сумнівних боргів.  

 
Умовно-позитивна думка 

 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова 

звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного 
акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" станом на 31 

грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що  
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 
 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 

1. ЗАГОЛОВОК 
 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" 
 

2. АДРЕСАТ 
 

Власникам цінних паперів, найвищому управлінському персоналу Публічного 
акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", Національній 

комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 
 

3. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 
 

3.1. Основні відомості про емітента: 
 

Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр" 

 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 
05467694 

 
Місцезнаходження - вул. Шевченка, буд. 1, с. Малий Бузуків, Смілянський р-н. 

Черкаська обл., Україна, 20740 
 

Дата державної реєстрації - 26.09.1995 р. 
 

3.2. Опис аудиторської перевірки  
 



Ми (Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Центр 
професійного аудиту") провели аудит у відповідності до Міжнародних 

стандартів аудиту. 
 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство 
"Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", що додається, яка включає звіт про 
фінансовий стан компанії на 31 грудня 2014 р., звіт про сукупні прибутки та 

збитки, звіт про зміну у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик 

та інші пояснювальні примітки. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА 
ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 

необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ 
СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.  Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 

фінансової звітності 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, прийнятності облікових оцінок, зроблених 

управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  
 

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для 
висловлення нашої умовно-позитивної думки. 



 
6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після проведення 

інвентаризації, ми не змогли спостерігати за інвентаризацією активів і 
зобов'язань на початок та на кінець року. У нас не було можливості впевнитись у 
кількості основних засобів, запасів, незавершеного виробництва та готової 

продукції на початок та на кінець року за допомогою інших аудиторських 
процедур. 

 
У складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість ПП 

"Добробутпостач" на суму 200 тис. грн. Ми не можемо підтвердити дану суму 
дебіторської заборгованості. Вказана компанія зареєстрована в зоні проведення 

антитерористичної операції (м. Луганськ), рішення суду про стягнення 
заборгованості на виконання не подано, а тому така заборгованість є сумнівною, 

та потребує додаткового нарахування резерву сумнівних боргів.  
 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова 
звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного 

акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" станом на 31 
грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 

закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

 
7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ  

 
7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

 
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 року перевищує розмір 

статутного капіталу, що відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу 
України. 

 
7.2.  Відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 

подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 
 

7.3.  Розкриття інформації про виконання значних правочинів  
 

У 2014 році Товариство не укладало правочини на суму, що перевищує 10 і 
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності. 
 



7.4. Розкриття інформації про стан корпоративного управління  
 

Товариством не запроваджено посади внутрішнього аудитора та не 
створювалась служба внутрішнього аудиту. 

 
7.5. Розкриття інформації про ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства 

 
Аудиторами не виявлено навмисних дій посадових осіб управлінського 

персоналу, найманих працівників або третьої сторони, які були б направлені на 
введення в оману користувачів фінансової звітності. 

 
7.6. Інша інформація 

 
7.6.1.  Розкриття інформації за видами активів  

 
До складу активів Товариства входять: 

 
Необоротні активи, серед них : 
 

- нематеріальні активи за залишковою вартістю 1 133 тис. грн.; 
 

- капітальні інвестиції вартістю 151 тис. грн.; 
 

- основні засоби за залишковою вартістю 5 368 тис. грн. 
 

У статті "Нематеріальні активи" відображається право на користування 
програмним забезпеченням та витрати на гірничо-розкривні роботи в ході 

розробки кар'єру на етапі добування. Найбільшу питому вагу, понад 93%, у 
вартості нематеріальних активів Товариства займають витрати на гірничо-

розкривні роботи в ході розробки кар'єру на етапі добування. Право на 
користування програмним забезпеченням амортизуються із застосуванням 

прямолінійного методу. Протягом звітного періоду переоцінка нематеріальних 
активів не проводилась. Первісна вартість та накопичена амортизація 
нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності - дорівнює 

нулю. Первісна вартість та накопичена амортизація переданих у заставу 
нематеріальних активів - дорівнює нулю. Угоди на придбання у майбутньому 

нематеріальних активів  - не надавались. 
 

У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість придбаних 
(виготовлених) основних засобів які не введені в експлуатацію.  

 
У статті "Основні засоби" відображається вартість матеріальних активів, які 



Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, постачання 
товарів, виконання робіт та для здійснення адміністративних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного 
року. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. 

Одиницею обліку є об'єкт основних засобів. Нарахування амортизації основних 
засобів здійснюється прямолінійним методом. Станом на 31.12.2014 р. основні 
засоби включають: 

 
- будівлі та споруди за залишковою вартістю 2 611 тис. грн.; 

 
- машини та обладнання за залишковою вартістю 1 756 тис. грн.; 

 
- транспортні засоби за залишковою вартістю 678 тис. грн.; 

 
- інструменти, прилади та інвентар за залишковою вартістю 225 тис. грн.  

 
- інші 98 тис. грн. 

 
Відповідно до договору застави від 10.12.2014 р. у заставі ПАТ "Укргазбанк" 
перебувають наступні основні засоби: 

 
- автомобіль Белаз 7540 в (т00121са) залишковою вартістю станом на 31.12.2014 

р.124 тис. грн. 
 

- автомобіль Белаз 7540 в (т00120са) залишковою вартістю станом на 31.12.2014 
р.124 тис. грн. 

 
- навантажувач В-160 (21428са) залишковою вартістю станом на 31.12.2014 р.174 

тис. грн. 
 

- екскаватор ЕТ 25-80 залишковою вартістю станом на 31.12.2014 р.122 тис. грн. 
 

Станом на початок 2014 року вартість основних засобів завищено на 95 тис грн. 
 
 

 
Оборотні активи, серед них : 

 
- запаси вартістю 2 542 тис. грн.; 

 
- дебіторська заборгованість на суму 1 536 тис. грн.; 

 
- грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 155 тис. грн.; 



 
- інші оборотні активи 18 тис. грн. 

 
У статті "Запаси" обліковуються активи, які зберігаються для використання при 

виробництві продукції, виконання робіт. Вибуття запасів, відповідно до 
облікової політики обліковується за методом середньозваженої собівартості. 
Аналітичний облік ведеться в розрізі класифікаційних груп та за місцями 

зберігання. Станом на 31.12.2014 р. запаси  включають: 
 

Виробничі запаси вартістю 1 732  тис. грн.; 
 

Незавершене виробництво вартістю 465  тис. грн.; 
 

Готова продукція вартістю 345  тис. грн. 
 

Балансова (облікова) вартість запасів відображена за первісною вартістю.  
 

Оцінка придбання запасів, їх вибуття відповідає вимогам облікової політики та 
міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси".  
 

 
 

До дебіторської заборгованості віднесено: 
 

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по чистій реалізаційній 
вартості на суму 1027 тис. грн.; 

 
- дебіторська заборгованість з бюджетом 267 тис. грн.; 

 
- дебіторська заборгованість за виданими авансами 48 тис. грн.; 

 
- інша поточна дебіторська заборгованість 194 тис. грн. 

 
У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається 
заборгованість контрагентів за надані їм товари (роботи, послуги) по чистій 

реалізаційній вартості на суму 1 027 тис. грн. (первісна вартість заборгованості 
складає 1 054 тис. грн., резерв сумнівних боргів 27 тис. грн.) 

 
У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображено суму 

заборгованості, що підлягає отриманню від інших дебіторів, а саме: за 
розрахунки з підзвітними особами; розрахунки за претензіями; розрахунки з 

іншими дебіторами. 
 



У статті грошові кошти та їх еквіваленти, відображено залишок грошових коштів 
у національній валюті, а саме:  

 
- на банківських рахунках 138 тис. грн. 

 
- в касі 17 тис. грн. 
 

Інші оборотні активи - 18 тис. грн. 
 

У статті "Інші оборотні активи" обліковуються дебетове сальдо субрахунку 643 
"Податкові зобов'язання" 

 
7.6.2. Розкриття інформації про забезпечення 

 
У статті "Довгострокові забезпечення" відображено забезпечення на суму 501 

тис. грн. Вказана сума забезпечення складається із забезпечення на 
рекультивацію 106 тис. грн., та забезпечення на виплату пільгових пенсій 395 

тис. грн. 
 
Забезпечення виплат персоналу відображено у статті "Поточні забезпечення".  

 
7.6.3. Розкриття інформації про зобов'язання: 

 
Довгострокові зобов'язання: 

 
Довгострокові зобов'язання у Товариства відсутні.  

 
Короткострокові зобов'язання: 

 
До короткострокових зобов'язань включено: 

 
Короткострокові кредити банків 67 тис. грн. 

 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 072 тис. грн. 
 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 112 тис. грн.  
 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 497 тис. грн.  
 

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 319 тис. грн.  
 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 362 тис. грн. 
 



Поточні забезпечення 351 тис. грн. 
 

Інші поточні зобов'язання 14 тис. грн. 
 

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображено 
заборгованість за одержані від постачальників і підрядників товарно-матеріальні 
цінності, прийняті роботи та отримані послуги.  

 
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом було відкориговано на суму 

254 тис. грн., як виправлення помилок. Вказане коригування відбулось у зв'язку 
із виявленням помилки в декларації з податку на прибуток за 2013 рік, 

відображено як виправлення помилок попередніх звітних періодів, та не впливає 
на прибутки та збитки 2014 року. 

 
У статті "Поточні забезпечення і" відображено резерв на оплату відпусток.  

 
7.6.4. Розкриття інформації про власний капітал 

 
Власний капітал виключає: 
 

Статутний капітал 491 тис. грн. 
 

Капітал у дооцінках 1 476 тис. грн. 
 

Інший додатковий капітал 18 тис. грн. 
 

Резервний капітал 492 тис. грн. 
 

Нерозподілений прибуток 5 626 тис. грн. (із врахуванням зауважень аудиторів 
5426 тис.грн.) 

 
7.6.5. Сплата статутного капіталу 

 
Статутний капітал сплачено повністю, на суму 491 тис. грн. 
 

7.6.6. Розкриття інформації за борговими та іпотечними цінними паперами 
 

Протягом 2014 року Товариство не здійснювало операції з борговими та 
іпотечними облігаціями. 

 
7.6.7.  Розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку) 

 
Чистий прибуток Товариства за звітний період складає 54 тис. грн. У разі 



додаткового нарахування резерву сумнівних боргів заборгованість ПП 
"Добробутпостач" фінансовий результат року складе 146 тис. грн. збитку. 

 
7.6.8.  Розкриття інформації про дії визначені частиною першою статті 41 Закону 

України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 
Протягом 2014 року у Товаристві наступні відбувались дії визначені частиною 

першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок": 
 

- відкрито відновлювальну кредитну лінію в АБ "Укргазбанк" на суму 1 000 
тис.грн. 

 
- припинено повноваження члену ревізійної комісії Шаповал О.П. 

 
- обрано членом ревізійної комісії Дем'яненко Т.М. 

 
8. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 
Перевірка виконана аудиторами ТОВ "Аудиторська компанія "Центр 
професійного аудиту", код ЄДРПОУ 33307726, яке працює згідно із Свідоцтвом 

про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3506, що видане 
рішенням Аудиторської палати України №142/7 від 17.12.2004 року, та 

Свідоцтвом серії П № 000234 про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку від 02.10.2014р., строк дії свідоцтва до 24.07.2019. Місцезнаходження 

аудиторської фірми: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37; тел. 484-63-11, факс. 
484-35-81 

 
9. ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

 
Договір на проведення аудиту від 25.12.2014 р., № 277-А. 

 
10. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
 

Дата початку проведення аудиту - 25.12.2014 р., дата закінчення проведення 
аудиту -29.04.2015 р. 

 
 

 
 

 
Генеральний директор                                                    



 
ТОВ "АК "Центр професійного аудиту", аудитор  

 
(сертифікат №А005191) 

 
 
 

Дата аудиторського звіту 29.04.2015 року 
 

  
 

                                              М.В. Розвадовський 
 

 
 

 
 

 
 
Адреса аудиторської фірми:  

 
04112 м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37 

 
 

 
 





КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

за ЄДРПОУ 05467694 

Територія 
Черкаська область, 
Голов'ятинська/с.Голов'ятине 

за КОАТУУ 7123782000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 234 

Вид економічної 

діяльності 
Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12 

Середня кількість працівників: 108 
Адреса, телефон: 20740 село Малий Бузукiв, вулиця Шевченка, будинок 1, (0472)384452 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 p. 
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 1000 1 164 1 133 

    первісна вартість 1001 1 211 1 204 

    накопичена амортизація 1002 ( 47 ) ( 71 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 151 151 

Основні засоби 1010 5 705 5 368 
    первісна вартість 1011 18 394 17 979 

    знос 1012 ( 12 689 ) ( 12 611 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 144 495 

Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 7 164 7 147 

    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 1 694 2 542 

Виробничі запаси 1101 1 374 1 732 

Незавершене виробництво 1102 67 465 

Готова продукція 1103 253 345 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 929 1 027 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 53 48 

    з бюджетом 1135 109 267 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 29 265 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 208 194 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 115 155 

Готівка 1166 17 17 

Рахунки в банках 1167 98 138 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 35 18 
Усього за розділом II 1195 3 143 4 251 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 10 307 11 398 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 491 491 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 476 1 476 

Додатковий капітал 1410 18 18 

Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 492 492 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 203 5 626 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 7 680 8 103 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 244 501 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 244 501 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 67 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 688 1 072 

    розрахунками з бюджетом 1620 301 497 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 113 319 

    розрахунками з оплати праці 1630 219 362 

    одержаними авансами 1635 209 112 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 697 351 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 156 14 

Усього за розділом IІІ 1695 2 383 2 794 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 10 307 11 398 

Примітки: - 
 
Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

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

2000 16 715 17 325 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10 719 ) ( 10 796 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 996 6 529 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 457 133 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 772 ) ( 4 372 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 270 ) ( 1 232 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 090 ) ( 172 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 321 886 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 26 ) ( 32 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 205 ) ( 94 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 90 760 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -36 -287 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 54 473 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 54 473 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6 792 6 313 
Витрати на оплату праці 2505 3 980 4 401 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 526 1 597 

Амортизація 2515 681 302 

Інші операційні витрати 2520 4 048 3 501 

Разом 2550 17 027 16 114 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 964 000 1 964 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 964 000 1 964 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,030000 0,240000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,030000 0,240000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 
 
Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

за ЄДРПОУ 05467694 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 19 860 20 318 

Повернення податків і зборів 3005 47 612 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 34 612 

Цільового фінансування 3010 7 3 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 112 209 

Надходження від повернення авансів 3020 40 18 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 4 2 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 2 2 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 88 122 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 11 012 ) ( 10 849 ) 
Праці 3105 ( 3 203 ) ( 3 569 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 780 ) ( 1 824 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 568 ) ( 4 746 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 394 ) ( 526 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1 585 ) ( 2 583 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 1 589 ) ( 1 637 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 48 ) ( 53 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 9 ) ( 110 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 120 ) ( 88 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 291 ) ( 290 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 129 -243 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 845 1 213 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 90 130 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 778 ) ( 1 213 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 26 ) ( 32 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 220 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -89 98 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 40 -145 

Залишок коштів на початок року 3405 115 260 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 155 115 

Примітки: - 
 
Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський 
гранiтний кар'єр" 

за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 491 1 476 18 492 5 203 0 0 7 680 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 369 0 0 369 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 491 1 476 18 492 5 572 0 0 8 049 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 54 0 0 54 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 54 0 0 54 

Залишок на кінець року  4300 491 1 476 18 492 5 626 0 0 8 103 

Примітки: Протягом звiтного перiоду було встановлено помилки за минулий перiод, що вiдображено в рядку  4010 звiту про власний капiтал стовпчик 7 
(369) тому: 
рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 7 дорiвнює: Рядку балансу 1420 стовпчик 4 (5626). 
рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 10 дорiвнює: Рядку балансу 1495 стовпчик 4 (8103). 
з урахуванням виправлених помилок. 
 
 
Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 
 



Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

   КОДИ 
  Дата /рiк, мiсяць, число/  2013/12/31 
Пiдприємство   ПАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар'єр" за ЄДРПОУ  05467694 

Територiя   Черкаська обл. за КОАТУУ  7123782000 
Орган державного управлiння Акцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на основi 

державних пiдприємств за СПОДУ  6024 
Органiзацiйно-правова форма господарювання Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ
  230 

Вид економiчної дiяльностi Добування пiску,гравiю i каолiну за КВЕД  08.12 
Одиниця вимiру: тис. грн.    

    
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
за 2014 рiк  

 
1 Пiдприємство та його дiяльнiсть 

 
Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" (далi - Товариство) 
засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 

Черкаськiй областi вiд 21.06.1995 № 130-КП шляхом перетворення державного пiдприємства 
"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" у вiдкрите акцiонерне товариство та вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства" у публiчне акцiонерне товариство. Процес 
приватизацiї Товариства був завершений згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду 
державного майна України по Черкаськiй областi вiд 08.04.1997 № 717-ПА. 

Мiсцезнаходження Товариства: Черкаська область, Смiлянський район, с. Малий Бузукiв, вул. 
Шевченка, буд.1.  

Основною дiяльнiстю Товариства є розробка родовищ корисних копалин, а також виробництво 
гранiтної продукцiї: щебеню фракцiйного, каменю, вiдсiву та iнших будматерiалiв. Виробничi 
потужностi знаходяться в с. Малий Бузукiв, Смiлянського району, Черкаської областi, України.  

Готова продукцiя продається покупцям на ринку України.  
Акцiонерами товариства визнаються фiзичнi i юридичнi особи, а також держава в особi органу, 

уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, 
уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства.  
Дiяльнiсть Товариства не обмежена термiном. 

1 Основнi положення облiкової полiтики 
 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi для пiдготовки цiєї консолiдованої 
фiнансової звiтностi, описанi нижче: 
A. Основа пiдготовки iнформацiї 

Товариство веде бухгалтерський облiк i готує фiнансову звiтнiсть в українських гривнях 
вiдповiдно до вимог українського бухгалтерського та податкового законодавства. Представлена 

фiнансова звiтнiсть, виражена в українських гривнях, була пiдготовлена на основi облiкових 
даних, пiдготовлених вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Правовi засади регулювання, органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансової звiтностi в Українi регулюються державою на законодавчому рiвнi.  
Згiдно iз ст.12.-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

публiчнi акцiонернi товариства, складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.  
Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2011 року. Таким чином, фiнансова 
звiтнiсть за 2014 рiк є третьою рiчною фiнансовою звiтнiстю складеною за 2014 рiк, що мiстить 



баланс станом на  31.12.2014 року та звiти про фiнансовi результати, звiти про рух грошових 
коштiв, звiти про змiни у власному капiталi за 2011 i 2012 роки, вiдповiднi примiтки, в тому 
числi порiвняльну iнформацiю. 

Згiдно iз п.5. ст.12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" фiнансова звiтнiсть, складена за мiжнародними стандартами, подається у порядку 

визначеному цим законом.  
Вiдповiдно до п.4. статтi 11 роздiлу IV Закону про "Бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 
в Українi", форми фiнансової звiтностi пiдприємств (крiм банкiв) i порядок їх заповнення 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
фiнансової полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує 

державну полiтику у сферi статистики. 
Центральний орган, що формує державну фiнансову полiтику в Українi є Мiнiстерство фiнансiв. 
Листом вiд 04.01.2013 р. N 31-08410-06-5/188 Мiнiстерство фiнансiв України повiдомило, що 

фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк юридичними особами (крiм 
банкiв i бюджетних установ) складається за формами, встановленими положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про 
рух грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженими наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 31.03.99 N 87. 

При складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в тих 
випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, 

представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової звiтностi, така iнформацiя 
розкривається у примiтках до фiнансових звiтiв. 
Оскiльки, ведення бухгалтерського облiку та представлення фiнансової звiтностi в Українi 

регулюється державою, Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними 
стандартами за 2014 рiк, керувалося вищезазначеним листом Мiнiстерства фiнансiв України.  

Представлена фiнансова звiтнiсть  вiдрiзняється вiд фiнансової звiтностi, пiдготовленої 
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, тим, що в 
нiй вiдображенi деякi коригування i рекласифiкацiї, якi є необхiдними для представлення 

фiнансового стану  Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ). 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу безперервної дiяльностi 
пiдприємства. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва 
попереднiх оцiнок i припущень, якi роблять вплив на суми активiв i пасивiв, умовних активiв i 

пасивiв i доходiв i витрат вiдображених у фiнансової звiтностi. Незважаючи на те, що цi оцiнки 
?рунтуються  на найкращому знаннi менеджменту щодо поточних подiй i дiй, фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд цих попереднiх оцiнок. 
B. Облiк в умовах гiперiнфляцiї 
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку (МСБО) 29 "Фiнансовий облiк в умовах 

гiперiнфляцiї "вимагає, щоб фiнансова звiтнiсть, яка готується у валютi країни, де 
спостерiгається гiперiнфляцiя, подавалася в одиницях вимiру, поточних на дату складання 

балансу. У вiдповiдностi до МСБО 29 коригування та трансформацiя, здiйсненi для забезпечення 
вiдповiдностi МСФЗ, включають трансформацiю для облiку змiн загальної купiвельної 
спроможностi гривнi.  

До 2001 року в Українi спостерiгався досить високий рiвень iнфляцiї. Ситуацiя в економiцi 
України в 2000 i 2001 роках свiдчить про те, що Україна перестала бути країною з 

гiперiнфляцiйною економiкою для цiлей МСФЗ з 1 сiчня 2001 року. Тому МСБО 29 у 2014  роцi 
не застосовувався.  
D. Iноземна валюта 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом, встановленим на день 
операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення операцiї в iноземнiй валютi, 

включаються до звiту про прибуток i збитки виходячи з обмiнного курсу, дiючого на дату 



здiйснення операцiї. Монетарнi активи i пасиви в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату складання балансу. Доходи або 
збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i пасивiв, 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у складi фiнансових витрат. В Українi iснують 
певнi обмеження i контроль над обмiном гривнi на iншi валюти i процедури обов'язкового 

продажу валютної виручки. В даний час українська гривня не є конвертованою валютою за 
межами України. Хоча курс НБУ iнодi вiдрiзняється вiд ринкового 
курсу, проте  його можна вважати досить наближеним до нього.  

Станом на 31 грудня 2014 року курс обмiну, використовуванi для переоцiнки сум у iноземнiй 
валютi, були наступними:  

1 USD UAH 15,768556 
1 EUR UAH 19,232908 
10 RUR UAH 3,0304 

E. Основнi засоби 
Станом на 31 грудня 2014 року власнi будiвлi та виробниче обладнання Товариства показанi у 

фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю з урахуванням впливу гiперiнфляцiї.  
Всi iншi групи основних засобiв, включаючи незавершене будiвництво показанi по iсторичнiй 
вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецiнення (при необхiдностi). 

Об'єкти основних засобiв цих груп, придбанi до 1 сiчня 2001 року, вiдображенi за iсторичною 
вартiстю, трансформованою в еквiвалент купiвельної спроможностi гривнi станом на 31 грудня 

2000 року, як того вимагає МСБО 29 та як описано в примiтцi В роздiлу "Облiкова полiтика", 
мiнус накопичений знос i резерв на знецiнення (При необхiдностi). Витрати на ремонт основних 
засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення. Незавершене будiвництво облiковується за 

первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення, якщо необхiдно. Пiсля завершення цi активи 
переносяться до складу основних засобiв за балансовою вартiстю. До введення в експлуатацiю 

знос на цi активи не нараховується. Коли балансова вартiсть активу нижча, нiж його оцiночна 
вiдновна вартiсть, вартiсть активу негайно списується до вiдновної вартостi. Знос 
розраховується таким чином, щоб списати первiсну вартiсть основних засобiв протягом 

очiкуваного строку їх експлуатацiї. Знос розраховується на основi лiнiйного методу, при цьому 
середньозваженi термiни експлуатацiї були наступними:  

Власнi будiвлi 380 мiсяцiв  
Виробниче обладнання 280 мiсяцiв  
Транспортнi засоби та пов'язане з ними обладнання 230 мiсяцiв  

Iнструменти прилади та iнвентар 160 мiсяцiв  
F. Нематерiальнi активи 

Витрати на розкривнi роботи 
У разi якщо розкривнi роботи виконанi у перiод розвiдки чи перiод капiталiзацiї, i їх можна 
тiсно пов'язати з конкретним видом корисних копалин то, такi витрати капiталiзуються i 

пiдлягають амортизацiї пiсля дати прийняття рiшення про видобуток у складi нематерiального 
активу, що пов'язаний з розвiдкою i оцiнкою. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом 

виходячи iз термiну корисного використання родовища з урахуванням часу необхiдного для 
його розвiдки.  
У разi якщо, приймається рiшення про недоцiльнiсть видобутку такi капiталiзованi витрати 

пiдлягають списанню до витрат того перiоду коли було прийняте рiшення про економiчну 
недоцiльнiсть подальшого видобутку. 

У випадку якщо розкривнi роботи проводяться на етапi коли видобуток уже триває, то такi 
витрати визнаються нематерiальним активом i пiдлягають амортизацiї лiнiйним методом. В 
Українi склалася практика вiдображення таких витрат на етапi видобутку у складi витрат 

майбутнiх перiодiв з вiдображенням на рахунку 39.  
Iншi нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства мають обмежений  термiн використання i включають 



переважно капiталiзоване програмне забезпечення . Придбанi лiцензiї на комп'ютерне  
програмне забезпечення капiталiзуються на пiдставi витрат, понесених для придбання 
i введення в експлуатацiю програмного забезпечення. Такi нематерiальнi активи облiковуються 

за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх 
наявностi. У разi знецiнення нематерiальних активiв, їх балансова вартiсть зменшується до  рiвня 

корисної вартостi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, в залежностi вiд 
того, яка з них вище. 
G. Знецiнення довгострокових активiв 

Основнi засоби та iншi необоротнi активи, включаючи нематерiальнi активи перевiряються на 
предмет знецiнення у той момент, коли змiнюються обставини, якi можуть вказувати на те, що 

балансова вартiсть активу може не бути вiдшкодована. Збитки вiд знецiнення визнаються у 
розмiрi перевищення балансової вартостi активу над бiльшою з чистої вартостi реалiзацiї активу 
i його вартостi вiд його використання. З метою оцiнки знецiнення активи групуються на 

найнижчому рiвнi для якого можна чiтко iдентифiкувати грошовi потоки. 
H. Оренда 

Оренда основних засобiв, при якiй Товариство  фактично бере на себе всi ризики i користується 
всiма вигодами вiд володiнь активами, класифiкується як фiнансова оренда. Спочатку фiнансова 
оренда капiталiзується в сумi справедливої вартостi орендованого майна або в сумi поточної 

вартостi майбутнiх орендних платежiв (залежно вiд того, яка з цих сум менше). Кожен орендний 
платiж розподiляється мiж зобов'язаннями та фiнансовими витратами, з тим щоб забезпечити 

вiдповiдну суму фiнансової заборгованостi.  
Вiдповiднi оренднi зобов'язання, без фiнансових витрат, включаються до складу iншої 
довгострокової кредиторської заборгованостi. Процентний компонент фiнансових витрат 

вiдноситься на витрати протягом всього термiну орендних виплат. Основнi засоби, отриманi в 
фiнансову оренду, амортизуються протягом строку оренди або строку експлуатацiї, в Залежно 

вiд того, який з них менше. Оренда, при якiй значна частина ризикiв i вигод вiд володiння 
активами залишається у орендодавця, класифiкується як оперативна оренда. Платежi  з 
оперативної оренди вiдносяться на витрати за методом нарахування протягом строку оренди.  

I. Товарно-матерiальнi запаси 
Товарно-матерiальнi запаси показанi по вартостi придбання, вартостi виробництва з 

використанням методу середньозваженої вартостi або чистої вартостi реалiзацiї, в залежно вiд 
того, яка з них нижча. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає прямi 
витрати i вiдповiдну частину накладних витрат, що вiдносяться до виробничого процесу. 

Товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на нелiквiднi i застарiлi запаси.  
J. Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 

Дебiторська заборгованiсть, що виникає у Товариства в результатi реалiзацiї продукцiї та 
надання послуг її дебiторам, вважається дебiторською заборгованiстю, що створена 
Товариством. Вона враховується за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на 

знецiнення. Резерв кредитного ризику, пов'язаний iз знецiненням, створюється у разi, коли 
iснують об'єктивнi свiдчення того, що Товариство не зможе отримати належнi йому суми. Сума 

резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю i розрахунковою сумою, що пiдлягає 
вiдшкодуванню, яка визначається як поточна вартiсть майбутнiх грошових потокiв, включаючи 
суми, якi можуть бути отриманi за рахунок гарантiй i застави, дисконтована вiдповiдно до 

ринкової процентної ставки на момент виникнення заборгованостi. Якщо сума заборгованостi не 
може бути повернута, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву на знецiнення. 

Повернення ранiше списаних сум визнається доходом Якщо сума резерву на знецiнення надалi 
зменшується в результатi подiй, що трапилися пiсля списання, на суму такого зменшення 
кредитується стаття збиткiв вiд знецiнення у звiтi про прибуток i збитки. 

K. Грошовi кошти 
Грошовi кошти включають в себе грошi в касi та на банкiвських рахунках. 

L. ПДВ по закупiвлях i реалiзацiї 



На всi вiдповiднi закупiвлi та реалiзацiю нараховується податок на додану вартiсть (ПДВ). Його 
ставка становить 20%. Реалiзацiя на експорт оподатковується ПДВ за ставкою 0%. Вхiдний ПДВ 
може бути використаний для зменшення податкових зобов'язань з ПДВ пiсля того, як вiн 

сплачений i вiдображений в балансi як дебiторська заборгованiсть. ПДВ до отримання / до 
сплати облiковується за справедливою вартiстю. 

M. Векселi 
Векселi, якi Товариство видає своїм кредиторам, мають або фiксовану дату оплати, або 
пiдлягають оплатi по пред'явленню. Вони використовуються в якостi платiжного iнструменту 

при закупiвлях у постачальникiв Товариства. Виданi Товариством векселi спочатку 
облiковуються за вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi вiдповiдних поставок. В 

подальшому такi векселi облiковуються за амортизованою первiсною вартiстю, а будь-яка 
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення показується в звiтi про прибутки та 
збитки протягом строку iснування векселiв iз застосуванням методу реальної прибутковостi. 

Товариство також отримує векселi вiд своїх клiєнтiв або купує їх на ринку. Цi векселi надалi 
облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики, описаної вище для цих категорiй активiв.  

N. Витрати пов'язанi з позиковими засобами 
Витрати на сплату вiдсоткiв за позиковими коштами вiдносяться на витрати у звiтi про прибутки 
та збитки в тому перiодi, до якого вони вiдносяться. Позиковi кошти спочатку облiковуються за 

справедливою вартiстю отриманих надходжень за вирахуванням витрат на проведення операцiї. 
У подальших перiодах позиковi засоби показуються за амортизованою первiсною вартiстю iз 

застосуванням методу реальної прибутковостi. Будь-якi вiдмiнностi мiж справедливою вартiстю 
надходжень (без витрат на проведення операцiї) i сумою при погашеннi показуються у складi 
процентних витрат протягом термiну iснування позикових коштiв. 

O. Пенсiйнi зобов'язання 
Протягом року Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду,за передбаченими 

законодавством ставками на основi валової заробiтної плати кожного спiвробiтника. Витрати на 
цi платежi вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки в тому перiодi, в якому були понесенi 
вiдповiднi витрати на заробiтну плату. Група не має iнших зобов'язань, передбачених 

українським законодавством, щодо майбутнiх платежiв в Пенсiйних фонд, Фонд страхування вiд 
нещасних випадкiв та iнших платежiв, пов'язаних з її спiвробiтниками. 

P. Резерви 
Резерви визнаються у випадках, коли Товариство має традицiйнi або договiрнi зобов'язання в 
результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися 

за зобов'язанням, i його суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Якщо 
Товариство очiкує, що резерв може бути компенсований (наприклад, за договором страхування), 

сума компенсацiї визнається як окремий актив, але тiльки у випадках, коли така компенсацiя є 
практично безперечною. 
 

Q. Вiдстрочений податок на прибуток 
Товариство сплачувало податок на прибуток за ставкою 19 % вiдповiдно до Податкового 

кодексу. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 
на всi тимчасовi рiзницi, що виникають мiж податковою базою активiв i пасивiв i їх балансовою 
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Для розрахунку вiдстроченого податку на прибуток 

використовуються ставки податку, передбаченi законодавством для перiодiв реалiзацiї 
вiдповiдних податкових активiв i зобов'язань (31 грудня 2015 року: 18%; 31 грудня 2016 року: 

17% та 31грудня 2017 року: 16% у вiдношеннi статей, якi, як очiкується, мають бути реалiзованi 
/ виконанi пiсля 31 грудня 2014 року). Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй 
iснує ймовiрнiсть наявностi майбутнього оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можуть 

бути реалiзованi тимчасовi рiзницi, що вираховуються (вiднiмаються) при оподаткуваннi.  
R. Визнання доходiв 

Реалiзацiя визнається в момент вiдвантаження продукцiї або надання послуг. При цьому 



реалiзацiя вiдображається за вирахуванням знижок, податку на додану вартiсть та акцизного 
збору.  
S. Управлiння фiнансовим ризиком 

Фiнансовi iнструменти, якi можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, 
включають, в основному, дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi.  

(1) Кредитний ризик  
Кредитний ризик, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю по основнiй дiяльностi, обмежений, 
враховуючи iснуючi в Товариствi процедури, якi забезпечують контроль кредитоспроможностi 

клiєнтiв.  
(2) Ризик лiквiдностi 

Управлiння ризиком лiквiдностi включає забезпечення достатнього обсягу грошових коштiв i 
наявнiсть фiнансування завдяки необхiдним кредитних ресурсам, що видiленi. 
(3) Розрахунок справедливої вартостi  

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство застосовує ряд методiв i 
припущень, що базуються на ринкових умовах за станом на кожну дату балансу. Стосовно 

довгострокової заборгованостi використовуються ринковi цiни або цiни дилерiв на такi ж або 
подiбнi фiнансовi iнструменти, або дисконтована сума майбутнiх грошових потокiв. Для 
визначення справедливої вартостi iнших фiнансових iнструментiв використовується 

дисконтована сума майбутнiх грошових потокiв. Справедливою вартiстю фiнансових активiв i 
зобов'язань зi строком до одного року вважається їх номiнальна вартiсть мiнус розрахунковi 

кредитнi коригування. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується 
дисконтуванням майбутнiх грошових потокiв (виходячи з умов договору) за поточними 
ринковими ставками на подiбнi фiнансовим iнструменти.  

T. Порiвняльна iнформацiя 
Там, де це було необхiдно, порiвняльна iнформацiя була змiнена для вiдповiдностi класифiкацiї 

поточного року. 
U. Виправлення помилок 
Протягом 2014 року Товариство робило виправлення помилок в облiку основних засобiв, та 

податку на прибуток пiдприємства, а саме: 
- зменшено заборгованiсть з податку на прибуток, у зв'язку iз виявленням помилок у декларацiї з 

податку на прибуток пiдприємств на суму 254 тис. грн.; 
- збiльшилися залишкова вартiсть основних засобiв на суму 115 тис. грн., в т.ч.: 
- збiльшилися первiсна вартiсть на суму 136 тис. грн. 

- збiльшилися амортизацiя на суму 21 тис. грн. 
V. Витрати на розкривнi роботи 

У разi якщо розкривнi роботи виконанi у перiод розвiдки чи перiод капiталiзацiї, i їх можна 
тiсно пов'язати з конкретним видом корисних копалин то, такi витрати капiталiзуються i 
пiдлягають амортизацiї пiсля дати прийняття рiшення про видобуток у складi нематерiального 

активу, що пов'язаний з розвiдкою i оцiнкою. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом 
виходячи iз термiну корисного використання родовища з урахуванням часу необхiдного для 

його розвiдки.  
У разi якщо, приймається рiшення про недоцiльнiсть видобутку такi капiталiзованi витрати 
пiдлягають списанню до витрат того перiоду коли було прийняте рiшення про економiчну 

недоцiльнiсть подальшого видобутку. 
У випадку якщо розкривнi роботи проводяться на етапi коли видобуток уже триває, то такi 

витрати визнаються нематерiальним активом i пiдлягають амортизацiї лiнiйним методом. В 
Українi склалася практика вiдображення таких витрат на етапi видобутку у складi витрат 
майбутнiх перiодiв з вiдображенням на рахунку 39.  

                    1 Основнi засоби 
 

Розкриття iнформацiї Будiвлi та споруди (103, 113) Машини та облад-нання (104)



 Транспортнi засоби (105) Iнструменти, прилади та iнвентар (106) Малоцiннi основнi 
засоби (109, 111, 112) Всього 
Бази оцiнки, що їх застосовували для визначення валової балансової вартостi Собiвартiсть

   
Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний   

Застосовуванi строки амортизацiї, мiс. 380 280 230 160 1  
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2013 року 7 710 6 983 3 093 415 193 18 394 
Сума накопиченого зносу станом на 31.12.2013 року 4 777 5 213 2 360 148 191 12 

689 
Надiйшло основних засобiв у 2014 роцi  575 27 33 220 855 

Вибуло у 2014 роцi 139 849 168 64 50 1 270 
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 року 7 571 6 709 2 952 384 363 17 979 
Сума накопиченого зносу станом на 31.12.2014. 4 828 4 987 2 274 159 363 12 611 

 
Товариством на балансi облiковуються основнi засоби повнiстю зношенi первiсна вартiсть 

котрих: 
31.12.2013 31.12.2014 
293 276 

 
2 Нематерiальнi активи 

 
Розкриття iнформацiї Програмне забезпечення (125, 127)Витрати на гiрничо-вскришнi 
роботи в ходi розробки кар'єру на етапi добування Всього 

Чи є строк експлуатацiї невизначеним або визначеним; якщо визначений - строк корисної 
експлуатацiї або норми амортизацiї визначений - 24 мiс. 864 мiс.  

Методи амортизацiї застосованi для нематерiальних активiв з визначеними строками корисної 
експлуатацiї Зменшення залишку Одиниць продукцiї   
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2013р. 81 1 130 1 211 

Сума накопиченого зносу  на 31.12.2013р. 47  47 
надходження вiд внутрiшньої розробки за  2014 рiк 0 238 238 

придбаних окремо у 2014 роцi 7 0 7 
Амортизацiя за 2014 рiк 24  24 
Вибуло у 2014 роцi 0 252 252 

Валова балансова вартiсть 88 1 116 1 204 
Сума накопиченої амортизацiї (разом з накопиченими збитками вiд зменшення корисностi) 

 71  71 
 
3 Вiдстрочений податок на прибуток 

 
Показник ПО БО База ВПА Ставка 

податку 
    18% 
Основнi засоби 7265 5368 1897 341 

      
Забезпечення вiдпусток  351 351 63 

Забезпечення пенсiй  395 395 71 
Забезпечення на рекультивацiю  106 106 19 
Резерв сумнiвних боргiв 7265 5368 1897  

ВПА на початок 2014 року 144     
ВПА на кiнець 2014 року 495    

Змiна ВПА 351    



 
Резерв витрат у податковому облiку мiж поданою та реальною декларацiєю з податку на 
прибуток за 2013 рiк становить 1400 тис. грн.. Цю рiзницю Товариство вiдкоригувало у 

декларацiї з податку на прибуток пiдприємства за 2014 рiк.  
 

4 Дебiторська заборгованiсть 
 
Дебiторська заборгованiсть               Станом на: 

 31.12.2013 31.12.2014 
за товари, роботи, послуги     

   первiсна вартiсть 955 1054 
   мiнус резерв на обезцiнення 26 27 
   чиста реалiзацiйна вартiсть 929 1027 

з бюджетом 109 267 
   в т.ч. по податку на прибуток 29 265 

за виданими авансами 53 48 
наданi позики працiвникам 201 168 
iнша  7 26 

Всього 1299 1536 
 

Вся дебiторська заборгованiсть номiнована у нацiональнiй валютi України гривнi. 
 
5 Власний капiтал 

 
Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi 

органу, уповноваженого управляти державним майном, якi є власниками акцiй Товариства. 
Статутний капiтал подiлений на 1964000 штук простих iменних акцiй вартiстю 0,25 гривнi, що 
випущенi у бездокументарнiй формi. 

Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у звiтi про фiнансовий стан Товариства 
складається: 

 
Дата Простi iменнi акцiї, шт. Цiна Номiнальна вартiсть Вплив iнфляцiї Iндекс цiн 
31.12.2013 1 964 0,25 491 1 476 4,01 

31.12.2014 1 964 0,25 491 1 476 4,01 
 

Резервний капiтал вiдповiдно до п.6.7 Статуту Товариства становить 25% вiд статутного 
капiталу: 
Дата Номiнальна вартiсть Вплив iнфляцiї Iндекс цiн 

31.12.2013 123 369 4,01 
31.12.2014 123 369 4,01 

 
6 Довгостроковi забезпечення 
 

Забезпечення Станом на: 
 31.12.2013 31.12.2014 

Забезпечення на рекультивацiю 80 106 
Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй 164 395 
Всього 244 501 

У Товариства iснує юридичне зобов'язання провести рекультивацiю земель пiсля остаточного 
виробiтку кар'єру. Вказане забезпечення буде використане тiльки при припинення дiяльностi 

кар'єру. 



Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй нараховано у зв'язку, наявнiстю юридичного 
зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду України пiльговi пенсiї, якi 
виплачуються певним категорiям колишнiх працiвникiв Товариства. 

 
7 Кредиторська заборгованiсть 

 
Кредиторська заборгованiсть Станом на: 
 31.12.2013 31.12.2014 

за товари, роботи, послуги 688 1072 
   з пов'язаними особами 671 974 

   з третiми особами 17 98 
з одержаних авансiв 209 112 
з бюджетом 301 497 

   ПДФО 37 66 
  ПДВ   196 

  Iншi податки 264 235 
зi страхування 113 319 
з оплати працi 219 362 

забезпечення на оплату вiдпусток 697 351 
Iншi поточнi зобов'язання 156 14 

Кредит короткостроковий   67 
Всього 2383 2794 
 

8 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 

Показник 2013 2014 
Готова продукцiя та незавершене виробництво на початок 1140 320 
Амортизацiя 125 508 

Матерiали 3413 4370 
Нарахування ЄСВ 551 881 

Заробiтна плата 1466 2205 
Iншi витрати 4421 3245 
Готова продукцiя та незавершене виробництво на кiнець 320 810 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 10796 10719 
 

 
9 Адмiнiстративнi витрати 
 

Характер витрат 2 013 2014 
Амортизацiя 67 129 

Матерiали 357 250 
Послуги 515 368 
Заробiтна плата 1671 1504 

Нарахування ЄСВ 572 527 
Iнше 1190 994 

Всього 4372 3772 
 
10 Витрати на збут 

 
Характер витрат 2013 2014 

Амортизацiя 26 20 



Матерiали 666 657 
Послуги 225 207 
Заробiтна плата 210 232 

Нарахування ЄСВ 94 95 
Iнше 11 59 

Всього 1232 1270 
 
11 Iншi операцiйнi витрати 

 
Характер витрат 2013 2014 

Амортизацiя 6 23 
Матерiали 90 207 
Послуги 37 25 

Заробiтна плата 88 120 
Нарахування ЄСВ 12 18 

Iнше -61 698 
Всього 172 1090 
 

12 Фiнансовi витрати 
 

Характер витрат 2013 2014 
Вiдсотки 32 26 
Всього 32 26 

 
13 Iншi витрати 

 
Характер витрат 2013 2014 
Благодiйнi допомоги 25 120 

Списання необоротних активiв 61 77 
Iнше 8 8 

Всього 94 205 
 
 

 


