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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 2012 р., звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміну у власному капіталі та звіт 
гтро 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 
.зітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 
правлінський 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 
і> питу. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
потримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
з певненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розжритгів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 
лих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного 

:дання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які 
доповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
:;.5 єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
"ш інятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після проведення інвентаризації, ми 
г-е змогли спостерігати за інвентаризацією активів і зобов'язань на початок та на кінець року. У нас не було
• : ж ивості впевнитись у кількості основних засобів, запасів, незавершеного виробництва та готової 
~>:п> кілі на початок та на кінець року за допомогою інших аудиторських процедур.
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Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 
нисловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
іінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» станом на 
31 грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
лату, 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 та Рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) » від 29 вересня 2011 року 
N 1360 та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення 
шодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
зинку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» від 19 грудня 
2006 року N 1528.

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 
2012 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 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
загальноприйнятих в Україні та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним 
для забезпечення складання консолідованої 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 
затримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
е левненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 

гнзиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
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оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується 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 31.12.2012 р., 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 почато та на кінець року за допомогою інших аудиторських процедур.

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 2012 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 варт ост і чист их акт ивів вим огам  законодавст ва

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 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 2012 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
ззітності.

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 1 187 тис. грн.;

- капітальні інвестиції вартістю 151 тис. грн.;

- основні засоби за залишковою вартістю 5 548 тис. грн.

У статті «Нематеріальні активи» відображається право на користування програмним забезпеченням 
~ 2  витрати на гірничо-розкривні роботи в ході розробки кар'єру на етапі добування. Найбільшу питому вагу, 

::чад 98%, у вартості нематеріальних активів Товариства займають витрати на гірничо-розкривні роботи в 
: ді розробки кар'єру на етапі добування Нематеріальні активи амортизуються із застосуванням

— -молінійного методу. Протягом звітного періоду переоцінка нематеріальних активів не проводилась, 
“ ервісна вартість та накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 
ілзсності -  дорівнює нулю. Первісна вартість та накопичена амортизація переданих у заставу
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- г матеріальних активів -  дорівнює нулю. Угоди на придбання у майбутньому нематеріальних активів -  не 
-здавались.

У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість придбаних (виготовлених) 
■;новних засобів які не введені в експлуатацію.

У статті «Основні засоби» відображається вартість матеріальних активів, які Товариство утримує з 
етою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, виконання робіт та для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного 
: : <у. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. Одиницею обліку є об’єкт 
: повних засобів. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Станом 
- і  31.12.2012 р. р основні засоби включають:

- будівлі та споруди за залишковою вартістю 3 035 тис. грн.;

- машини та обладнання за залишковою вартістю 1 522 тис. грн.;

- транспортні засоби за залишковою вартістю 785 тис. грн.;

- інструменти, прилади та інвентар за залишковою вартістю 206 тис. грн.

Відповідно до договору застави від 30.01.2013 р. у заставі ПАТ "Укргазбанк" перебувають наступні 
основні засоби:

- автомобіль Белаз 7540 в (т00120са) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р. 140 тис. грн.

- автомобіль Белаз 7540 в (т00121са) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.140 тис. грн.

- навантажувач В-160 (21428са) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р. 196 тис. грн.

- екскаватор ЕТ 25-80 залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.137 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства обліковуються повністю зношені основні засоби 
первісна вартість котрих 194 тис грн.

Оборотні активи, серед них :

- запаси вартістю 2 555 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість на суму 965 тис. грн.;

- грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 260 тис. грн.;

- інші оборотні активи 20 тис. грн.

У статті «Запаси» обліковуються активи, які зберігаються для використання при виробництві 
родукції, виконання робіт. Вибуття запасів, відповідно до облікової політики обліковується за методом 

середньозваженої собівартості. Аналітичний облік ведеться в розрізі класифікаційних груп та за місцями 
: 5ерігання. Станом на 31.12.2012 р. запаси включають:

Виробничі запаси вартістю 1414 тис. грн.;

Незавершене виробництво вартістю 811 тис. грн.;

Готова продукція вартістю 330 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 
517 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість з бюджетом 117 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за виданими авансами 122 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість 209 тис. грн.

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається заборгованість 
: -гграгентів за надані їм роботи (послуги) по чистій реалізаційній вартості на суму 517 тис. грн. (первісна 

вартість заборгованості складає 573 тис. грн., резерв сумнівних боргів 56 тис. грн.)
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V статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображено суму заборгованості, що підлягає 
■гс іанню від інших дебіторів, а саме: за розрахунки з підзвітними особами; розрахунки за претензіями;
■ : _ нкн з іншими дебіторами.

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

- на банківських рахунках 251 тис. грн.

- в касі 9 тис. грн.

Інші оборотні активи -  20 тис. грн.

У статті «Інші оборотні активи» обліковуються дебетове сальдо субрахунку 643 "Податкові
чзання"

”  6.2. Розкриття інформації про забезпечення

У статті «Інші забезпечення» відображено забезпечення на суму 463 тис. грн. Вказане сума 
печення складається із забезпечення на рекультивацію 76 тис.грн., та забезпечення на виплату 

і д  овнх пенсій 387 тис. грн.

Забезпечення виплат персоналу відображено у статті «Поточні зобов'язання за розрахунками з
дм ати праці»

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:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 520 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 120 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 653 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 738 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання 7 тис. грн.

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображено заборгованість за 
держані від постачальників і підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та отримані

заслуги.

У статті «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці» відображено резерв на оплату 
і згусток та заборгованість підприємства з оплати праці.

~.6.4.Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал виключає:

Статутний капітал 491 тис. грн.

Інший додатковий капітал 1494 тис. грн.

Резервний капітал 492 тис. грн.

Нерозподілений прибуток 4730 тис. грн.

6.5.Сплата статутного капіталу

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

6.6.Розкриття інформації за борговими та іпотечними цінними паперами

Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з борговими та іпотечними облігаціями.

7.6.7. Розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку)

Чистий збиток Товариства за звітний період складає 57 тис. грн.

~.6.8. Розкриття інформації про дії визначені частиною першою статті 41 Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок".
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-гстягом 2012 року у Товаристві не відбувались дії визначені частиною першою статті 41 Закону 
ъ  Л н 'П ро цінні папери та фондовий ринок"

СНОВШ  ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Тесевірка виконана аудиторами ТОВ «Аудиторська компанія «Центр професійного аудиту», код 
C J r ' 0  33307726, яке працює згідно із Свідоцтвом про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської
Я . - >е3506, що видане рішенням Аудиторської палати України №142/7 від 17.12.2004 року, та
Gab - і  : 1 серії AB № 000135 про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
■ а> диторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

■ : іденням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 вересня 2012 року
*  1 1 : не до 29.10.2014 року. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37; тел. 492-16-73, 
час: -М-35-81

ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

~ говір на проведення аудиту від 27.12.2012 р., №260-А.

ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Z -~ i  початку проведення аудиту -  27.12.2012 р., дата закінчення проведення аудиту -  12.04.2013 р.

є-еральний директор

TOB «АК «Центр професійного аудиту»,
тштчф

: і ртифікат №А005191)

аудиторського звіту 12.04.2013 року

адреса аудиторської фірми:

: 12 м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37
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Ф інансову звітність засвідчую 
Генеральний директор 

тОВ "АК "Центр 

Розвадовський М
N Іало-Бузуківський

ення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

- - ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.. ■
^•орма господарювання ІІАТ -

Т І і Л І Н Н Я

: ;.д. 1, с.Малий Бузуків, Смілянський район, Черкаська обл., 20 
"у" у відповідній клітинці): 
я) бухгалтерського обліку 

фінансової звітності

Баланс

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за СПОДУ 
за КВЕД

2012
КОДИ

12 31
05467694

7123782001
230
6024
08.12

31 грудня 20  12 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На 01.01.2011 На початок звітного 
______періоду______

На кінець звітного 
_____ періоду______

1 2а
!. Необоротні активи

п.4
010 790 944 1 187
011 814 978 1 229

и:стизація 012 24 34 42
; інвестиції 020 283 182 151

п.З
030 5 537 5 571 5 548
031 17 456 17 736 18 062
032 11 919 12 165 12 514

ны с пчні активи:
_ _і:<ова) вартість 035

036
і ілч-ігтизація 037

ві інвестиції:
і за методом участі в капіталі інших 040

-івестицц 045
■її, і т : гська заборгованість 050

в: активи п.5 060 286 22
070
080 6 896 6 697 6 908

11. Оборотні активи
100 1 153 1 569 414
110

юсвшггво 120 503 775 811
130 980 122 330
140
150

: заність за товари, роботи, послуги: п.6
на вартість 160 454 670 517

161 483 715 573
162 29 45 56

г: заність за розрахунками: п.6
170 76 117
180 65 101 122

доходів 190
::зрахунків 200

210 286 251 209
і нзестицп 220

і  х еквіваленти:
валюті 230 125 181 260

з касі 231 15
240
250 20 14 20
260 3 593 3 759 3 800

І. Витрати майбутніх періодів 270
280 10 489 10 456 10 708



Пасив Код
рядка

' На 01.01.2011 На початок звітного 
періоду

На кінець звітні* 
періоду

1 2 2а 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал п.7а 300 491 491 491
Пайовий капітал 310 - - ■Ш_шриєл

Додатковий вкладений капітал 320 - - 1 •
Інший додатковий капітал п.7Ь 330 1 494 1 494 1 494 ■ " ІІи^1;
Резервний капітал п.7с 340 492 492 492 І1 ггян ПРІ
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5 387 4 551 4 730

1 гганізаі 
■ :ча гої

Неоплачений капітал 360 ( ( - ) (
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - ) (
Усього за розділом І 380 7 864 7 028 7 207 і  3*1 еконс

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - - ■кладено

Інші забезпечення п.8 410 271 325 463 І » -оложе

Цільове фінансування2 420 - - 1 аі иіжнар

Усього за розділом II 430 271 325 463 1 : п ш п і  і
III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 - - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - -
Відстрочені податкові зобов'язання п.5 460 - 221 -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - - -
Усього за розділом III 480 - 221 -

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - -
Векселі видані 520 - - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги п.9 530 1 378 1 672 1 520
Поточні зобов'язання за розрахунками: п.9 і:'<од (вир

з одержаних авансів 540 121 85 120 Ьлаток Не
з бюджетом 550 384 560 653 ХЦИЗНИЙ :
з позабюджетних платежів 560 - - -
зі страхування 570 - . - кш вкраю
з оплати праці 580 462 547 738 ИСТИЙ дох
з учасниками 590 - - ’-хівартіст
із внутрішніх розрахунків 600 - - ■ловий:

Інші поточні зобов'язання 610 9 18 7 прибуті
Усього за розділом IV 620 2 354 2 882 3 038 збиток-

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - - е г : операц 
Цхіві стратБаланс 640 10 489 10 456 10 708

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. 

3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник ,—'  УУС&гс--- Ніжніков Володимир Миколайович

кгтати на 
■сі операц 
Ьмансові І

гфибутс

Головний бухгалтер її « І «  Тиіценко Ціна Петрівна

І

зонток 
и гл в ід  Vі 
■ і :інанс< 
Е— ::лощ
1*43-400 В І В(
ии .и  від у 
■с г страт»
■ШКОВІ р

тг«б\тоі

/  V? V*- ’**> ^  і ? п

1 ЗСвГТОК
раа~: * на г 
>*м - ;  .ві р.

:'\то>
!г-ТОК

^ с л ^ ч а й н
- ■ :ди

Г *гтгти 
І ц —• ■ ; на
Ь сгяа :

~ - ‘Гуток

ШГ-ОК



На кінець звп 
_____ періоде

491

Ф інансову звітність засвідчую л
■ у.-,-: ЖІХУУіу,- . / /

Генеральний директор 

тОВ "АК "Центр прр^ІсШнЬгс 

Розвадовський І & р
І і р з д Ж

ПАТ «Мало-БузуїсІві

1 494

Р > 1
• - і уювсасии і ршіпнии кар єр»

-------------------------------------------------
р я  УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ..

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку З

492
4 730

» г о  управління

:-правова 
іїмо вання

ПАТ

7 207 (ни— .... _  діяльності Добування піску, гравію, глини і каоліну

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД

КОДИ
2012 12 31

05467694

7123782001

>—  - позначку "\ " у відповідній клітинці):
463 .....  ■ ні • : >■ стандартами) бухгалтерського обліку

■і . ш - м й стандартами фінансової звітності
463 ■ншг>: тне. грн.

6024

230

08.12

за
Звіт про фінансові результати

рік 20 12 р.

Форма N 2 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття

1 520.
-і і, ум сі ; ;д реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

120 * ,і : • вартість
6 5 3  і ______

і - • . .  - - і : доходу

Код
рядка

010
015
020
025
030

За звітний період

20 767
З 461

За попередній 
період

16 671
2 778

738 иг дач»:; : : ■ чка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 17 306 13 893
І___________ зованої продукції (товарів, робіт, послуг) п.10 040 12 202 10 140

ЩІІІІЯііііі ІШИМ 050 5 104 З 753
3 038 055

10 708,
д .... і ті":—і»_■ - д сходи 060 135 247

витрати п.11 070 3 268 2 974
п.12 080 1 045 717

1 иповя ~ витрати п.13 090 554 453
■ д ьтати від операційної діяльності:

■вииияж 100 372
шаюш 105 144

ІНВ иі.л - - неп в капіталі 110
щрншсік доходи 120

130
кіш и 1 і ііі і її п.14 140 70 22

- і :п  в капіталі 150
п.15 160 191 36

с: > л ьтати від звичайної діяльності до оподаткування:
170 111
175 202

г : \ток від звичайної діяльності 180 168 801
яя ;к: ■ льтати від звичайної діяльності:

190
195 57 1 003

200
205

щитні« : - ід звичайного прибутку 210
їси**::

220
225 57 1 003

таза 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)



II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІИНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка

За звітний період За попередній 
період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4 898 4 586
Витрати на оплату праці 240 4 738 3 308
Відрахування на соціальні заходи 250 1 839 1 262
Амортизація 260 292 334
Інші операційні витрати 270 5 302 4 794
Разом 280 17 069 14 284

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний період За попередній 
період

\ 1 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1 964 000 1 964 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1 964 000 1 964 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 ( 0,03 ) ( 0,51
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 ( 0,03 ) ( 0,51
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Керівник

Головний бухгалтер

___________ ;іков Володимир Миколайович

:Л|Гл ч<- : Тии
3. ' '----------------

дщенко Ніна Петріівна

ІПР" ІН Д ІЇ1
р —  »
І



з

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

ПАТ «М ало-Бузуківський гранітний кар’єр» 

УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ..

з ного управління

-правова форма господарюванн ПАТ 

зї діяльності

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФ Г

Добування піску, гравію, глини і каоліну за КВЕД

З
7 ]

) ]

5ити позначку "у" у відповідній клітинці): 

і (стандартами) бухгалтерського обліку

і стандартами ф інансової звітності 

ігу: тис. грн.

2012
КОДИ

12 31

05467694

7123782001

6024

230

08.12

за

ЗВІТ
про власний капітал 

рік_________ 2012 р.

Ф орма N 4 Код за ДКУД 1801005

Код
Статут

ний
капітал

Пайо
вий

капітал

Додат
ковий

вкладе
ний

капітал

Інший
додат
ковий

капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
■м* ИГЧІТОК

010 491 - - 1 494 492 4 551 - - 7 028

020 - - - - - - - - -

^ВвіїшамЕОСК 030 - - - - - 236 - - 236

040 "

В к ш т с т о к 050 491 - - 1 494 492 4 787 - 7 264

Ш н ї - і в і в :

060 - - - - - - - -

070 - - - - - - - - -

080 - - - - - - - - -

090 - - - - - - - - -

Ш В І .
100 - - - - - - - - -

■ р е а .
110 - - - - - - - - -

120 - - - - - - - - -



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

ї. ' їло-Бузуківський гранітний кар’єр» 

ІВ Ш Й - - ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.. 

п  -тавління 

■ щ ш  форма господарюванн ПАТ

І ш х м ю ст і

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

Добування піску, гравію, глини і каоліну за КВЕД

/

(

■ринг.. -: з качку "у" у відповідній клітинці):

■ і -дартами) бухгалтерського обліку

: партами ф інансової звітності 

т с .  грн.

2012 12
КОДИ

31
05467694

7123782001

6024

230

08.12

за

ЗВІТ 
про власний капітал 

рік  2011р.

Форма N  4 Код за ДКУД 1801005

Код
Статут

ний
капітал

Пайо
вий

капітал

Додат
ковий

вкладе
ний

капітал

Інший
додат
ковий

капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

010 491 - - 1 494 492 5 387 - - 7 864

020 - - - - - - - - -

■ І Л  -ЗМИЛОК 030 - - - - - 167 - - 167

040 -

а* ■  вочаток 050 491 - - 1 494 492 5 554 - - 8 031

Ціиїн;:;: іхтивів:

рпвлсвних
060 - - - - - - - - -

070 - - - - - - - - -

к  гсзверше-
080 - - - - - - - - -

Ввиьггііе-
090 - - - - - - - - -

Вш віз^рі-
100 - - - - - - - - -

110 - - - - - - - - -

120 - - - - - - - - -



Підприємство
Територія
Орган державного управління

Організаційно-правова форма 
господарювання
Вал економічної діяльності 

іжннця виміру: тис. грн.

ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ..

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО 
ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
Добування піску, гравію, глини і каоліну

Дата /рік, місяць, 
число/ 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ

2012 12 І 12

05467694
7123782001

230

6024

08.12

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
«народними стандартами фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік

і Підприємство та його діяльність

Публічне акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» (далі -  Товариство) засновано 
: зідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від

II 6 1995 № 130-КП шляхом перетворення державного підприємства «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» у 
а : іг-гте акціонерне товариство та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у публічне 
■ви:верне товариство. Процес приватизації Товариства був завершений згідно з наказом Регіонального
■ ї ї  :ння Фонду державного майна України по Черкаській області від 08.04.1997 № 717-ПА.

Місцезнаходження Товариства: вул. Шевченка, буд. 1, с. Малий Бузуків, Смілянський р-н. Черкаська
4 країна, 20740.

Основною діяльністю Товариства є розробка родовищ корисних копалин, а також виробництво гранітної 
їси : • _ії: щебеню фракційного, каменю, відсіву та інших будматеріалів. Виробничі потужності знаходяться в
- % і.г-ій Бузуків, Смілянського району, Черкаської області, України.

Готова продукція продається покупцям на ринку України.
-.-оионерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
ді яльність Товариства не обмежена терміном.

Основні положення облікової політики

7:новні принципи облікової політики, застосовані для підготовки цієї фінансової звітності, описані

А. Основа підготовки інформації
Товариство веде бухгалтерський облік і готує фінансову звітність в українських гривнях відповідно до 

інші ■ українського бухгалтерського та податкового законодавства. Представлена фінансова звітність, виражена 
В рсаіаських гривнях, була підготовлена на основі облікових даних, підготовлених відповідно до Міжнародних 
иакаартів фінансової звітності.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
її • еті в Україні регулюються державою на законодавчому рівні.

Згідно із ст.12.-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні 
в :  - е гні товариства, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.

7 : вариство обрало датою переходу на МСФЗ -  01.01.2011 року. Таким чином, фінансова звітність за 2012
.і :: лою річною фінансовою звітністю складеною за 2012 рік, що містить баланс станом на 01.01.2011 року,
3 - І  1 року, 31.12.2012 року та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про 
«ції г ласному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

' дно із п.5. ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
■ііішк-с:= а звітність, складена за міжнародними стандартами, подається у порядку визначеному цим законом.

Відповідно до п.4. статті 11 розділу IV Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Вжж ні», форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються



центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Центральний орган, що формує державну фінансову політику в Україні є Міністерство фінансів. Листом 
від 04.01.2013 р. N 31-08410-06-5/188 Міністерство фінансів України повідомило, що фінансова звітність та 
консолідована фінансова звітність за 2012 рік юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) 
складається за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт 
про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в тих випадках, 
коли цими стандартами вимагається розкривати у фінансовій звітності інформацію, представлення якої не 
передбачено чинними формами фінансової звітності, така інформація розкривається у примітках до фінансових 
звітів.

Оскільки, ведення бухгалтерського обліку та представлення фінансової звітності в Україні регулюється 
державою, Товариство при складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами за 2012 рік, керувалося 
вищезазначеним листом Міністерства фінансів України.

Представлена фінансова звітність відрізняється від фінансової звітності, підготовленої відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, тим, що в ній відображені деякі 
коригування і рекласифікації, які є необхідними для представлення фінансового стану Товариства відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Дана фінансова звітність підготовлена на підставі принципу безперервної діяльності підприємства. 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва попередніх оцінок і припущень, 
які роблять вплив на суми активів і пасивів, умовних активів і пасивів і доходів і витрат відображених у 
фінансової звітності. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на найкращому знанні менеджменту щодо 
поточних подій і дій, фактичні результати можуть відрізнятися від цих попередніх оцінок.

В. Облік в умовах гіперінфляції
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 29 "Фінансовий облік в умовах гіперінфляції 

" зимагає, щоб фінансова звітність, яка готується у валюті країни, де спостерігається гіперінфляція, подавалася в 
одиницях виміру, поточних на дату складання балансу. У відповідності до МСБО 29 коригування та 
трансформація, здійснені для забезпечення відповідності МСФЗ, включають трансформацію для обліку змін 
загальної купівельної спроможності гривні.

До 2001 року в Україні спостерігався досить високий рівень інфляції. Ситуація в економіці України в 
2000 і 2001 роках свідчить про те, що Україна перестала бути країною з гіперінфляційною економікою для цілей 
МСФЗ з 1 січня 2001 року. Тому МСБО 29 у 2011 і 2012 роках не застосовувався. Однак, відповідно до МСБО 
29, якщо економіка перестає бути гіперінфляційною і підприємство не повинно готувати фінансову звітність 
відповідно до МСБО 29, воно повинно використовувати суми, визначені в одиниці виміру, поточній на кінець 
попереднього звітного періоду, як основу для визначення балансової вартості в фінансовій звітності за наступні 

еріоди. Немонетарні статті, які з'явилися в період гіперінфляції, повинні трансформуватися відповідно до 
купівельної спроможності гривні за станом на 31 грудня 2000 року.

Тому для цілей фінансової звітності згідно із МСФЗ суми, показані в балансі на 31 грудня 2000 року, 
: ли трансформовані для відображення ефекту гіперінфляції в попередніх періодах і прийняті в якості основи 
пля визначення балансової вартості немонетарних активів і зобов'язань у фінансовій звітності Товариства, 
підготовленої за МСФЗ у 2012 році.

Коефіцієнти перерахунку за останні 5 років гіперінфляції, використані для трансформації фінансової 
ізітності за станом на 31 грудня 2000 року, представлені нижче:

Рік 2000 1999 1998 1997 1996
" -::-:ий рівень інфляції 25,8 19,2 20,0 10,1 39,7
Е ефіцієнт 
:ісерахунку

1,26 1,49 1,80 1,98 2,77

Б. Іноземна валюта
Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом, встановленим на день операції. Курсові 

• : -шці, що виникають у результаті проведення операції в іноземній валюті, включаються до звіту про прибуток 
збитки виходячи з обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції. Монетарні активи і пасиви в 

-: земній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом Національного банку України (НБУ) на дату 
падання балансу. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і 

існвів, відображаються у звіті про прибутки та збитки у складі фінансових витрат. В Україні існують певні 
: еження і контроль над обміном гривні на інші валюти і процедури обов'язкового продажу валютної виручки. 

! даний час українська гривня не є конвертованою валютою за межами України. Хоча курс НБУ іноді 
поізняється від ринкового курсу, проте його можна вважати досить наближеним до нього.



Станом на 31 грудня 2012 року курси обміну, що використані для переоцінки сум у іноземній валюті, 
були наступними:

1 USD UAH 7.993 
1 EUR UAH 10.5371 
10 RUR UAH 2.6316

E. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2012 року власні будівлі та виробниче обладнання Товариства показані у фінансовій 

звітності за собівартістю з урахуванням впливу гіперінфляції.
Всі інші групи основних засобів, включаючи незавершене будівництво показані по історичній вартості за 

вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецінення (при необхідності). Об'єкти основних засобів цих 
груп, придбані до 1 січня 2001 року, відображені за історичною вартістю, трансформованою в еквівалент 
купівельної спроможності гривні станом на 31 грудня 2000 року, як того вимагає МСБО 29 та як описано в 
примітці В розділу "Облікова політика", мінус накопичений знос і резерв на знецінення (при необхідності). 
Витрати на ремонт основних засобів відносяться на витрати по мірі їх понесення. Незавершене будівництво 
обліковується за первісною вартістю мінус резерв на знецінення, якщо необхідно. Після завершення ці активи 
переносяться до складу основних засобів за балансовою вартістю. До введення в експлуатацію знос на ці активи 
не нараховується. Коли балансова вартість активу нижча, ніж його оціночна відновна вартість, вартість активу 
негайно списується до відновної вартості. Знос розраховується таким чином, щоб списати первісну вартість 
основних засобів протягом очікуваного строку їх експлуатації. Знос розраховується на основі лінійного методу, 
при цьому середньозважені терміни експлуатації були наступними:

Власні будівлі 380 місяців 
Виробниче обладнання 280 місяців
Транспортні засоби та пов'язане з ними обладнання 230 місяців 
Інструменти прилади та інвентар 160 місяців

F. Нематеріальні активи 
Витрати на розкривні роботи 

У разі якщо розкривні роботи виконані у період розвідки чи період капіталізації, і їх можна тісно 
-зв ’язати з конкретним видом корисних копалин то, такі витрати капіталізуються і підлягають амортизації після 
:гги прийняття рішення про видобуток у складі нематеріального активу, що пов'язаний з розвідкою і оцінкою, 
-лоотизація нараховується лінійним методом, виходячи із терміну корисного використання родовища з 
ip a v  - ш  часу необхідного для його розвідки.

> разі якщо, приймається рішення про недоцільність видобутку такі капіталізовані витрати підлягають
- • ; інню до витрат того періоду коли було прийняте рішення про економічну недоцільність подальшого 

видобутку.
У випадку якщо розкривні роботи проводяться на етапі коли видобуток уже триває, то такі витрати 

з -{знаються нематеріальним активом і підлягають амортизації лінійним методом. В Україні склалася практика 
; -Граження таких витрат на етапі видобутку у складі витрат майбутніх періодів з відображенням на рахунку

•9.
Інші нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства мають обмежений термін використання і включають переважно 
«."італізоване програмне забезпечення . Придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення 
і~італізуються на підставі витрат, понесених для придбання і введення в експлуатацію програмного 
: ’езпечення. Такі нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

_ ртизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінення нематеріальних активів, їх балансова 
ігтість зменшується до рівня корисної вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в 
і:гжності від того, яка з них вище.

G. Знецінення довгострокових активів
Основні засоби та інші необоротні активи, включаючи нематеріальні активи перевіряються на предмет 

е іінення у той момент, коли змінюються обставини, які можуть вказувати на те, що балансова вартість активу
■ :же не бути відшкодована. Збитки від знецінення визнаються у розмірі перевищення балансової вартості 
і ~ -геу над більшою з чистої вартості реалізації активу і його вартості від його використання. З метою оцінки
- ецінення активи групуються на найнижчому рівні для якого можна чітко ідентифікувати грошові потоки.

Н. Оренда
Оренда основних засобів, при якій Товариство фактично бере на себе всі ризики і користується всіма 

мгодами від володінь активами, класифікується як фінансова оренда. Спочатку фінансова оренда
- :талізується в сумі справедливої вартості орендованого майна або в сумі поточної вартості майбутніх 
- індних платежів (залежно від того, яка з цих сум менше). Кожен орендний платіж розподіляється між 
хов'язаннями та фінансовими витратами, з тим щоб забезпечити відповідну суму фінансової заборгованості.



Відповідні орендні зобов'язання, без фінансових витрат, включаються до складу іншої довгострокової 
кредиторської заборгованості. Процентний компонент фінансових витрат відноситься на витрати протягом 
всього терміну орендних виплат. Основні засоби, отримані в фінансову оренду, амортизуються протягом строку 
оренди або строку експлуатації, в Залежно від того, який з них менше. Оренда, при якій значна частина ризиків і 
вигод від володіння активами залишається у орендодавця, класифікується як оперативна оренда. Платежі з 
оперативної оренди відносяться на витрати за методом нарахування протягом строку оренди.

І. Товарно-матеріальні запаси 
Товарно-матеріальні запаси показані по вартості придбання, вартості виробництва з використанням 

методу середньозваженої вартості або чистої вартості реалізації, в залежно від того, яка з них нижча. Вартість 
готової продукції та незавершеного виробництва включає прямі витрати і відповідну частину накладних витрат, 
що відносяться до виробничого процесу. Товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням резерву на 
неліквідні і застарілі запаси.

Л. Дебіторська заборгованість з основної діяльності
Дебіторська заборгованість, що виникає у Товариства в результаті реалізації продукції та надання послуг 

її дебіторам, вважається дебіторською заборгованістю, що створена Товариством. Вона враховується за 
амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Резерв кредитного ризику, пов'язаний із 
знеціненням, створюється у разі, коли існують об'єктивні свідчення того, що Товариство не зможе отримати 
належні йому суми. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю і розрахунковою сумою, що 
підлягає відшкодуванню, яка визначається як поточна вартість майбутніх грошових потоків, включаючи суми, 
які можуть бути отримані за рахунок гарантій і застави, дисконтована відповідно до ринкової процентної ставки 
на момент виникнення заборгованості. Якщо сума заборгованості не може бути повернута, вона списується за 
рахунок відповідного резерву на знецінення. Повернення раніше списаних сум визнається доходом Якщо сума 
резерву на знецінення надалі зменшується в результаті подій, що трапилися після списання, на суму такого 
зменшення кредитується стаття збитків від знецінення у звіті про прибуток і збитки.

К. Грошові кошти 
Грошові кошти включають в себе гроші в касі та на банківських рахунках.

Ь. ПДВ по закупівлях і реалізації 
На всі відповідні закупівлі та реалізацію нараховується податок на додану вартість (ПДВ). Його ставка 

становить 20%. Реалізація на експорт оподатковується ПДВ за ставкою 0%. Вхідний ПДВ може бути 
використаний для зменшення податкових зобов'язань з ПДВ після того, як він сплачений і відображений в 
балансі як дебіторська заборгованість. ПДВ до отримання / до сплати обліковується за справедливою вартістю.

М. Векселі
Векселі, які Товариство видає своїм кредиторам, мають або фіксовану дату оплати, або підлягають оплаті 

по пред'явленню. Вони використовуються в якості платіжного інструменту при закупівлях у постачальників 
Товариства. Видані Товариством векселі спочатку обліковуються за вартістю, яка дорівнює справедливій 
вартості відповідних поставок. В подальшому такі векселі обліковуються за амортизованою первісною вартістю, 
а будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення показується в звіті про прибутки та 
збитки протягом строку існування векселів із застосуванням методу реальної прибутковості. Товариство також 
отримує векселі від своїх клієнтів або купує їх на ринку. Ці векселі надалі обліковуються відповідно до 
облікової політики, описаної вище для цих категорій активів.

N. Витрати пов'язані з позиковими засобами 
Витрати на сплату відсотків за позиковими коштами відносяться на витрати у звіті про прибутки та 

збитки в тому періоді, до якого вони відносяться. Позикові кошти спочатку обліковуються за справедливою 
вартістю отриманих надходжень за вирахуванням витрат на проведення операції. У подальших періодах 
позикові засоби показуються за амортизованою первісною вартістю із застосуванням методу реальної 
прибутковості. Будь-які відмінності між справедливою вартістю надходжень (без витрат на проведення 
операції) і сумою при погашенні показуються у складі процентних витрат протягом терміну існування 
позикових коштів.

О. Пенсійні зобов'язання
Протягом року Товариство здійснює платежі до Пенсійного фонду, Фонду страхування від нещасних 

випадків і Фонд страхування на випадок безробіття за передбаченими законодавством ставками на основі 
валової заробітної плати кожного співробітника. Витрати на ці платежі відображаються у звіті про прибутки та 
збитки в тому періоді, в якому були понесені відповідні витрати на заробітну плату. Товариство не має інших 
зобов'язань, передбачених українським законодавством, щодо майбутніх платежів в Пенсійних фонд, Фонд 
страхування від нещасних випадків та інших платежів, пов'язаних з її співробітниками.

Р. Резерви
Резерви визнаються у випадках, коли Товариство має традиційні або договірні зобов'язання в результаті 

минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, і його 
суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Якщо Товариство очікує, що резерв може бути



компенсований (наприклад, за договором страхування), сума компенсації визнається як окремий актив, але 
тільки у випадках, коли така компенсація є практично безперечною.

О. Відстрочений податок на прибуток
Товариство сплачувало податок на прибуток за ставкою 21 % відповідно до Податкового кодексу. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань на всі тимчасові різниці, 
що виникають між податковою базою активів і пасивів і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 
Для розрахунку відстроченого податку на прибуток використовуються ставки податку, передбачені 
законодавством для періодів реалізації відповідних податкових активів і зобов'язань (31 грудня 2011 року: 23%; 
31 грудня 2012 року: 21% та 19% у відношенні статей, які, як очікується, мають бути реалізовані / виконані 
після 31 грудня 2012 року). Відстрочені податкові активи визнаються в тій мірі, в якій існує ймовірність 
наявності майбутнього оподатковуваного прибутку, відносно якого можуть бути реалізовані тимчасові різниці, 
що вираховуються (віднімаються) при оподаткуванні.

Л. Визнання доходів
Реалізація визнається в момент відвантаження продукції або надання послуг. При цьому реалізація 

відображається за вирахуванням знижок, податку на додану вартість та акцизного збору.
в. Управління фінансовим ризиком

Фінансові інструменти, які можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, включають, 
в основному, дебіторську заборгованість з основної діяльності.

(1) Кредитний ризик
Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю по основній діяльності, обмежений, 

враховуючи існуючі в Товаристві процедури, які забезпечують контроль кредитоспроможності клієнтів.
(2) Ризик ліквідності
Управління ризиком ліквідності включає забезпечення достатнього обсягу грошових коштів і наявність 

фінансування завдяки необхідним кредитних ресурсам, що виділені.
(3) Розрахунок справедливої вартості
При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство застосовує ряд методів і 

припущень, що базуються на ринкових умовах за станом на кожну дату балансу. Стосовно довгострокової 
: іборгованості використовуються ринкові ціни або ціни дилерів на такі ж або подібні фінансові інструменти, 
іоо дисконтована сума майбутніх грошових потоків. Для визначення справедливої вартості інших фінансових 
-:струментів використовується дисконтована сума майбутніх грошових потоків. Справедливою вартістю 
: нансових активів і зобов'язань зі строком до одного року вважається їх номінальна вартість мінус
■ ; рахункові кредитні коригування. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується 
: : скошуванням майбутніх грошових потоків (виходячи з умов договору) за поточними ринковими ставками на 
: дібні фінансовим інструменти.

Т. Порівняльна інформація
Там, де це було необхідно, порівняльна інформація була змінена для відповідності класифікації 

-: точного року.
и . Виправлення помилок

Протягом 2012 року Товариство визнало наступні помилки : уточнено суму податку на прибуток за 
тиу.іі періоди

З Основні засоби

Розкриття інформації
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і с оцінки, що їх застосовували 
і і зазначення валової 
^касової вартості Собівартість

За.-  сований метод амортизації Прямолінійний

Іііс- :совувані строки 
зації, міс. 380 280 230 160



Станом на 01.01.2011

Валова балансова вартість 7 684 6 262 3 093 251 166 17 456

Гума накопиченої амортизації 
г азом з накопиченими збитками 

від зменшення корисності) 4 342 5 073 2 208 132 164 11 919

Узгодження балансової вартості 
станом на 01.01.2011 та 
31.12.2011 р.: 0 0 0 0 0 0

приріст 36 225 0 92 15 368

активи класифіковані як 
•тримувані для продажу або 
включені до ліквідаційної групи, 
класифікованої як утримувані 
и я  продажу відповідно до 
ЧСФЗ 5 та інші вибуття 0 8 0 11 0 19

ітидбання у результаті об'єднань
бізнесу 0 0 0 0 0 0

юільшення або зменшення 
тготягом певного періоду, які 
зникають у результаті 
:реоцінок, за параграфами 31,

■: та 40, а також у результаті 
битків від зменшення 

корисності, визнаних або 
—орнованих безпосередньо у 
•ласному капіталі відповідно до 
>.!СБО 36 0 0 0 0 0 0

: атки від зменшення 
рясності, сторновані у 

трибутку чи збитку відповідно 
ж МСБО 36 0 0 0 0 0 0

амортизація 175 66 50 10 15 315

їясті курсові різниці, що 
і вникають при переведені 
з нансових звітів з 
: нкціональної валюти в іншу 
іілюту подання, включаючи 
.-геведення закордонної 
■:подарської одиниці у валюту 
;ання суб'єкта 
•ліодарювання, що звітує 0 0 0 0 0 0

: н і  зміни 0 0 0 0 0 0

-здом на 31.12.2011 0 0 0 0 0 0

3 ілова балансова вартість 7 720 6 443 3 093 316 164 17 736



Сума накопиченої амортизації 
(разом з накопиченими збитками 
від зменшення корисності) 4516 5 103 2 258 125 163 12 165

Узгодження балансової вартості 
станом наЗІ.12.2011 та 
31.12.2012 р.: 0 0 0 0 0 0

приріст 8 269 0 31 34 342

активи класифіковані як 
утримувані для продажу або 
включені до ліквідаційної групи, 
класифікованої як утримувані 
хтя продажу відповідно до 
МСФЗ 5 та інші вибуття 0 1 0 1 0 3

придбання у результаті об'єднань 
бізнесу 0 0 0 0 0 0

збільшення або зменшення 
протягом певного періоду, які 
зникають у результаті 
-ереоцінок, за параграфами 31, 
39 та 40, а також у результаті 
: 'нтків від зменшення 
юрисності, визнаних або 
-орнованих безпосередньо у 
l асному капіталі відповідно до 
’Ж )  36 0 0 0 0 0 0

б ягки від зменшення 
і гисності, сторновані у 
іггибутку чи збитку відповідно 

МСБ0 36 0 0 0 0 0 0

■»оотизація 177 86 50 15 34 363

- ’ курсові різниці, що 
шикають при переведені 

1 É ЛДСОВИХ звітів 3 
1 1*  тзшіональної валюти в іншу
I ранту подання, включаючи

иаеведення закордонної 
і їларської одиниці у валюту

I I в а н н і суб'єкта
ііі . : ларювання, що звітує 0 0 0 0 0 0

ІІІІШВ зміни 0 0 0 0 0 0

І т к м  на 31.12.2012 0 0 0 0 0 0

■ B n за балансова вартість 7 728 6 704 3 093 346 192 18 062

накопиченої' амортизації 
■реї: w з накопиченими збитками 
■І «..і: «еншення корисності) 4 693 5 182 2 308 140 190 12 514



Відповідно до договору застави від 30.01.2013 р. у заставі ПАТ "Укргазбанк" перебувають наступні 
основні засоби:

- автомобіль БЕЛАЗ 7540 В (Т00120СА) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.140 тис. Грн..
- автомобіль БЕЛАЗ 7540 В (Т00121СА) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.140 тис. Грн..
- навантажувач В-160 (21428СА) залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.196 тис. Грн..
- екскаватор ЕТ 25-80 залишковою вартістю станом на 31.12.2012 р.137 тис. Грн..

Товариством на балансі обліковуються основні засоби повністю зношені первісна вартість котрих:
01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012

167195,61 167475,99 194375,36

4 Нематеріальні активи

Розкриття інформації
Програмне 

забезпечення 
(125,127)

Витрати на 
гірничо- 

вскришні 
роботи в ході 

розробки 
кар'єру на 

етапі 
добування

Всього

Чи є строк експлуатації невизначеним або визначеним; якщо визначений 
- строк корисної експлуатації або норми амортизації

визначений - 24 
міс. 864 міс.

Методи амортизації застосовані для нематеріальних активів з 
визначеними строками корисної експлуатації

Зменшення
залишку

Одиниць
продукції

Стаття звіту про сукупні доходи, в яку включено амортизацію 
нематеріальних активів

Станом на 01.01.2011

Валова балансова вартість 54 760 814

Сума накопиченої амортизації (разом з накопиченими збитками від 
зменшення корисності) 24 0 24

Узгодження балансової вартості станом наОІ.01.2011 та31.12.2011 p.: 0 0 0

надходження, у тому числі: 0 0 0

надходження від внутрішньої розробки 0 252 252

придбаних окремо 7 0 7

придбаних у наслідок об'єднання бізнесу 0 0 0

іхтиви класифіковані як утримувані для продажу або включені до 
:<відаційної групи, класифікованої як утримувані для продажу 

=лповідно до МСФЗ 5 та інші вибуття 0 0 0



а_л. . або зменшення протягом певного періоду, які виникають у 
яз іьтагі гереоцінок, за параграфами 75, 85 та 86, а також у результаті 

: і - - меншення корисності, визнаних або сторнованих 
іе окедньо у власному капіталі відповідно до МСБО 36 0 0 0

й«па а : _ ■■'еншення корисності, сторновані у прибутку чи збитку
0 0 0

11 94 105

• с -  г  те. зі різниці, що виникають при переведені фінансових звітів з 
•  _ - ітьної валюти в іншу валюту подання, включаючи переведення 
■ вс  :: -о! господарської одиниці у валюту подання суб'єкта 
ішс  г^тювання, що звітує 0 0 0

■ к  зміни 0 0 0

Війні і за 31.12.2011 0 0 0

Ь- Гілансова вартість 61 1 012 1072

Сяіи _• : пиченої амортизації (разом з накопиченими збитками від
34 94 129

Я ш  зисенл балансової вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2012 р.: 0 0 0

В н а в а с ш і  у тому числі: 0 0 0

1 ішяи. щвЕга зід внутрішньої розробки
■

0 437 437

І: і— піііипіі. окремо 
_

0 0 0

)і— іі - ■ наслідок об'єднання бізнесу 0 0 0

іи и и  -  і фіковані як утримувані для продажу або включені до 
н р а в » .—і - : - групи, класифікованої як утримувані для продажу 

виши* аш :: МСФЗ 5 та інші вибуття 0 0 0

Н Н Ш —-Н.і 300 зменшення протягом певного періоду, які виникають у 
ІР В рв — греоцінок, за параграфами 75, 85 та 86, а також у результаті 

аНшашЕ:: і .і : >.ігншення корисності, визнаних або сторнованих 
у власному капіталі відповідно до МСБО 36 0 0 0

Ля ■ і і  - «ншення корисності, сторновані у прибутку чи збитку
0 0 0

шшггжзас* 7 187 194

• ... г  ге : зі різниці, що виникають при переведені фінансових звітів з
В »  и - ільної валюти в іншу валюту подання, включаючи переведення 
■ В а ш і  господарської одиниці у валюту подання суб'єкта
—  ішркмина що звітує 0 0 0

0 0 0

Е л к т  -і  31.12.2011 0 0 0



Валова балансова вартість 61 1449 1 510

Сума накопиченої амортизації (разом з накопиченими збитками від 
зменшення корисності) 42 281 323

5 Відстрочений податок на прибуток

Тимчасові 
різниці, що 
виникають 
за статтями 

звіту про 
фінансові 

результати

На 01.01.11 На 31.12.11 Поточн
ий

прибуто
к

(+)/збит 
ок(-) за 
2011 р.

На 31.12.12 Поточн
ий

прибуто
к

(+)/збит 
ок(-) за 
2012 р.

Тимч
асова
різни

ця

Ст

Відстроче 
ний 

податок: 
актив (+), 
зобовязан 

ня(-)

Тимчас
ова

різниця

Ст

Відстроче 
ний 

податок: 
актив (+), 
зобовязан 

ня(-)

Тимчас
ова

різниця

Ст

Відстроче 
ний 

податок: 
актив (+), 
зобовязан 

ня(-)

Основні
засоби:

- різниці, що 
будуть 
використані 
У
наступному
звітному
році 0 0 0 0 0 -818

19
% -155 -155

довгостроко 
ві тимчасові 
різниці 555

25
% 139 -1 533

21
% -322 -461 0 0 322

Забезпеченн 
я на
рекультиваці 
ю (4781) 67

25
% 17 71

16
% 11 -5 76

16
% 12 1

Забезпеченн 
я на виплату 
пільгових 
пенсій (4782) 204

25
% 51 241

16
% 39 -13 265

16
% 42 4

Розрахунки
за
заробітною 
платою (66) 230

25
% 58 174

21
% 37 -21 469

19
% 89 52

Розрахунки 
за єдиним 
соціальним 
внеском (65) 88

25
% 22 67

21
% 14 -8 180

19
% 34 20

Всього: 286 -221 -507 22 244

Резерв витрат у податковому обліку між узгодженою декларацією та фактичними показниками декларації 
з податку на прибуток за 2012 рік становить 346 тис. грн.. Товариство не відображає таку тимчасову різницю в



складі відстроченого податкового активу, оскільки відсутня впевненість, що такий актив може бути погашений 
протягом наступних 3 років.

6 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість Станом на:

01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012

за товари, роботи, послуги

первісна вартість 483 715 573
мінус резерв на обезцінення 29 45 56
чиста реалізаційна вартість 454 670 517

з бюджетом 1 76 48
в т.ч. по податку на прибуток 0 0 0

за виданими авансами 65 101 122
надані позики працівникам 267 248 208
інша 19 3 1
Всього 812 1 098 896 ,

Вся дебіторська заборгованість номінована у національній валюті України гривні.

7 Власний капітал

а. Статутний капітал

Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства. 
Статутний капітал поділений на 1 964 000 штук простих іменних акцій вартістю 0,25 гривні, що випущені у 
бездокументарній формі. Номінальна вартість акцій становить 491 000 грн.

Ь. Інший додатковий капітал
Інший додатковий капітал складається з:

Дата

Інший додатковий капітал

ВсьогоВплив гіперінфляції на статутний капітал Інше

База для розрахунку - номінальна 
вартість акцій

Індекс
цін

Сума впливу 
інфляції, грн.

01.01.2011 491 4,01 1 476 18 1 494

31.12.2011 491 4,01 1 476 18 1 494

31.12.2012 491 4,01 1 476 18 1 494

с. Резервний капітал
Резервний капітал відповідно до п.6.7 Статуту Товариства становить 25% від статутного капіталу:

Дата Номінальна вартість Вплив інфляції Індекс цін Всього

01.01.2011 123 369 4,01 492



31.12.2011 123 369 4,01 492

31.12.2012 123 369 4,01 492

8 Інші забезпечення

Забезпечення Станом на:

01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012
Забезпечення на рекультивацію 67 71 76
Забезпечення на виплату пільгових пенсій 204 254 387
Всього 271 325 463

У Товариства існує юридичне зобов’язання провести рекультивацію земель після остаточного виробітку 
кар’єру. Вказане забезпечення буде використане тільки при припинення діяльності кар’єру.

Забезпечення на виплату пільгових пенсій нараховано у зв’язку, наявністю юридичного зобов’язання 
відшкодовувати Державному пенсійному фонду України пільгові пенсії, які виплачуються певним категоріям 
колишніх працівників Товариства.

9 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість Станом на:

01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012
за товари, роботи, послуги 1 378 1 672 1 520

з пов ’язаними особами 956 977 1 048
з третіми особами 422 695 472

з одержаних авансів 121 85 120
з бюджетом 384 560 584

ПДФО 10 33 23
податок на прибуток 47 74 90
Інші податки 194 224 217
ЄСФ 39 93 72
Забезпечення на ЄСВ 89 136 181

з оплати праці 462 547 738

забезпечення на оплату відпусток 232 194 473

інша заборгованість з оплати праці 230 353 265
Всього 2 345 2 864 2 962

10 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Показник 2012 2011

Готова продукція та незавершене виробництво на початок 897 1483

Амортизація 195 241

Матеріали 4165 3662

Послуги 3072 2992

Нарахування ЄСВ 1056 707



Заробітна плата 2787 1860
Інші витрати 1170 92

Готова продукція та незавершене виробництво на кінець 1140 897
Собівартість реалізованої продукції 12 202 10140

11 Адміністративні витрати

Характер витрат 2012 2011
Амортизація 71,00 47
Матеріали 259,00 232
Послуги 409,00 337
Заробітна плата 1 681,00 1064
Нарахування ЄСВ 604,00 385
Інше 244,00 909
Всього 3 268,00 2974

12 Витрати на збут

Характер витрат 2012 2011
Амортизація 18 18
Матеріали 460 308
Послуги 187 147
Заробітна плата 248 163
Нарахування ЄСВ 97 63
Інше 35 18
Всього 1045 717

13 Інші операційні витрати

Характер витрат 2012 2011
Амортизація 12 13
Матеріали 95 159
Послуги 29 22
Заробітна плата 76 107
Нарахування ЄСВ 103 64
Списання заборгованості 0 9
Інше 239 79
Всього 554 453

14 Фінансові витрати

Характер витрат 2012 2011
Відсотки 70 22
Всього 70 22

15 Інші витрати

Характер витрат 2012 2011
Послуги 63 6
Благодійні допомоги 125 11
Інше 3 19
Всього 191 36



16 Вплив застосування МСФЗ

Товариство не подавало фінансову звітність за попередні періоди за МСФЗ.
Оскільки, звітність за 2012 рік є першою звітністю за МСФЗ, то нижче наводиться вплив переходу на 

МСФЗ. Крім того, наступні дані містять виправлення помилок допущених при веденні обліку та складанні 
звітності за П(С)БО.



Вплив переходу на МСФЗ на фінансову звітність станом на 01.01.2011 року

Рахунок ПСБО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всього МСФО

10 10 678 - - - - - - - - - - - - 6 448 - - 6 448 17 126

12 54 - 758 ■ - 1 - - - - - - - - - - 760 814

131 7 392 - - ■ - ■ - - - - - - - 4 551 - 4 551 11 943

17 652 - - - - - - - - - - - - - - - 162 - 366 286

371 - - - 7 - - - - - - ■ - - - - - 7 7

391 758 - - 758 ■ - - - - - - - - - - - - - 758 -

392 7 - - - 7 - - - - - . - - - - - - - 7 -

422 2 602 ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ - 2 602 ■ ■ - - - - - 2 602 -

423 131 - - ■ - • - - - 131 - - - - - - 131 -

425 8 - - ■ - ■ - ■ ■ - - 1 476 - - - - 1476 1 484

43 123 - - - ■ ■ ■ - ■ ■ - - 369 - - - 369 492

44 3 354 67 - - - 230 - - 88 - 204 2 602 131 - 1476 - 369 6 448 - 4 551 - 162 2 033 5 387

4781 - 67 - - ■ - - - - - - - - - - - 67 67

4782 - - - - - - - - 204 - - - - - - - 204 204

658 ■ ■ ■ ~ _ 88 ■ ■ - " ■ ■ ■ ■ - 89 89



Вплив на фінансову звітність станом на 01.01.2011 року переходу на МСФЗ

№
п/п Зміст Період Д-т К-т Сума, грн.

1 Нарахування забезпечення на рекультивацію на 01.01.2011 44 4781 66 835,21

2 Рекласифікація витрати майбутніх періодів "Витрати з гірничо
підготовчих робіт" на нематеріальні активи на 01.01.2011 128 391 758 019,35

3 Рекласифікація витрати майбутніх періодів "Підписка" на аванси 
сплачені на 01.01.2011 371 392 6 582,49

4 Нарахування забезпечення оплати відпусток (заробітна плата) наОІ.01.2011 44 664 230 342,48

5 Нарахування забезпечення оплати відпусток (заробітна плата) на 01.01.2011 128 664 1 203,93

6 Нарахування забезпечення оплати відпусток (ЄСВ) на 01.01.2011 44 658 88 175,10

7 Нарахування забезпечення оплати відпусток (ЄСВ) на 01.01.2011 128 658 460,87

8 Нарахування забезпечення на виплату пільгових пенсій на01.01.2011 44 4782 204 465,09

9 Списано на нерозподілений прибуток переіндексацію основних 
засобів 1992-1995 на 01.01.2011 422 44 2 601 884,20

10 Списано дооцінку активів на нерозподілений прибуток на 01.01.2011 423 44 131 119,94

11 Визначено вплив гіперінфляції на статутний капітал на 01.012011 425 40 1 476 352.13 '

12 Визначено плив гіперінфляції на резервний капітал на 01.012011 44 43 369 088.03

13 Коригування вартість основних фондів придбаних у періоді 
гіперінфляції (1996-2000 рік) на01.012011 10 44 6448 281.88

14 Коригування вартість основних фондів придбаних у періоді 
гіперінфляції (1996-2000 рік) на 01.012011 44 13 4 550 741.00

15

Згорнуто сальдо відстроченого податку на прибуток станом на 
31.12.2010 р. на 01.01.2011 54 17 203 473,00

Коригування зайво визнані відстрочені податкові активи наОІ.01.2011 44 17 162 366,12



Вплив переходу на МСФЗ на фінансову звітність станом на 31.12.2011 року та за 2011 рік переходу на МСФЗ

Рахунок ПСБО Вплив на 01.01.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього МСФЗ

10 11 392 6 448 _ _ _ _ _ _ - 434 _ _ _ _ . 6015 17 407

12 61 760 _ 150 _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ 917 978

13 7 550 4 551 _ _ _ _ _ _ _ 98 _ _ _ _ 4 649 12 199

23 _ _ 4 _ _ 96 37 49 396 81 - 663 _ _ _ _ .

25 718 _ . _ _ _ _ _ _ . 46 . _ . 46 764

26 116 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 _ _ _ 7 123

371 _ 7 _ _ 12 _ _ _ _ _ _ . _ . 19 19

391 908 758 _ - 150 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 908 .

392 19 7 _ _ - 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 _

422 2 602 - 2 602 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 602 .

423 131 131 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 131 _

425 8 1 476 _ _ _ _ _ . . . . 1 476 1 484

43 123 369 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 369 492

44 3 503 2 033 _ _ _ я _ . . - 693 . - 291 1 049 4 551

4781 . 67 4 _ _ _ . . . . . 71 71

4782 _ 204 _ _ _ т 49 _ _ _ _ _ _ 253 253

658 _ 89 _ _ _ 47 _ _ _ . . 136 136

664 _ 232 _ _ _ 122 _ _ _ _ _ 353 353

90 _ _ _ _ _ _ 610 - 610 . . . .

92 . . . . 21 к 22 11 . - 62

93 _ _ _ _ _ 4 1 10 1 16 _ _ . .

94 _ _ _ _ _ 5 _ 5 _ _ _ .



Вплив переходу на МСФЗ на фінансову звітність станом на 31.12.2011 року та за 2011 рік переходу на
МСФЗ

№
п/п Зміст Період Д-т К-т Сума, грн.

1 Нараховано забезпечення на рекультивацію за 2011 рік 23 4781 4 455,68

2 Рекласифіковано витрати майбутніх періодів "Витрати з 
гірничо-підготовчих робіт" на нематеріальні активи за 2011 рік 128 391 150 284,24

3 Рекласифіковано витрати майбутніх періодів "Підписка" на 
аванси сплачені за 2011 рік 371 392 12 465,25

4 Нараховано забезпечення оплати відпусток (заробітна плата)

за 2011 рік 23

664

96 078,27

за 2011 рік 128 421,88

за 2011 рік 92 21 412,36

за 2011 рік 93 3 888,38

5 Нараховано забезпечення оплати відпусток (ЄСВ)

за 2011 рік 23

658

36 778,76

за 2011 рік 128 161,50

за 2011 рік 92 8 196,65

за 2011 рік 93 1 488.47

6 Нараховано забезпечення на виплату пільгових пенсій за 2011 рік 23 | 4782 48 6~_23 1

7
Відкориговано завищену балансову вартість основних засобів на 
вартість ремонтів, що перевищують 10% ліміт за правилами 
податкового обліку

за 2011 рік 128 6 351.41

за 2011 рік 23

10

395 644,51

за 2011 рік 92 21 871,08

за 2011 рік 93 9 847,23

8 Відкоригована не вірно розрахована амортизація основних 
засобів

за 2011 рік 128

13

96,11

за 2011 рік 23 81419,31

за 2011 рік 92 10 623,52

за 2011 рік 93 1 166,00





ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОГО
АУДИТУ

Прошито, прошнуровано



ПРОТОКОЛ №1

чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Місце проведення загальних зборів: с.Малий Бузуків 

Вид зборів: чергові.

Дата проведення: «26» квітня 2013 року.

Перелік акціонерів складений станом на: «22» квітня 2013 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.

Час початку зборів: 11 год. ЗО хв.

Кількість осіб включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 238
осіб.

Кількість осіб, які зареєструвались у зборах: 8 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 631 916 (один 
мільйон шістьсот тридцять одна тис. дев’ятсот шістнадцять) голосів, що становить 83,1% від загальної 
кількості акцій товариства.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, 
збори є правомочними.

Робочі органи загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Ніжніков Д.В.

Секретар зборів: Проценко Р.О.

Реєстраційна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Пилипенко О.О.

Член: Дмитрієнко В.П.

Лічильна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Дмитрієнко В.П.

Член: Ковтун Ю.М.

Порядок голосування на зборах: бюлетнями

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами: Калашник О.О., 

Ковтуну В.М., Ковтун Ю.М., Дмитрієнко В.П., Савченко Н.В. .

Регламент загальних зборів:

основна доповідь - 15 хвилин; 

співдоповідь - 10 хвилин; 

виступи в дебатах - 10 хвилин; 

відповіді на запитання - 5 хвилин.
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Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік.
7. Збільшення статутного капіталу товариства.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту товариства.

З 1-го питання порядку денного: О брання лічильної комісії.

Д оповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Калашник Олену Олексіївну, Членів комісії: Ковтун 
Юлію Миколаївну, Дмитрієнко Володимира Павловича.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Г олова зборів  поставив п итан ня на голосування.

Підсумки голосувавдмг.

за - 1 631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 1. вирішили:

1. Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Калашник Олену Олексіївну, Членів комісії: 
Ковтун Юлію Миколаївну, Дмитрієнко Володимира Павловича.

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства. П рийняття ріш ень за 
наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Член наглядової ради Проценко Р.Л., який зачитав звіт наглядової ради товариства.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт наглядової ради товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за -1  631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.
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По питанню 2. вирішили:

'.  Затвердити звіт наглядової ради товариства.

З 3-го питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства. П рийняття ріш ень за
наслідками розгляду.

Доповідали:

Член правління головний інженер Расіч О.І., який зачитав звіт правління товариства.

2 Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт правління товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3. вирішили:

1. Затвердити звіт правління товариства.

3 4-го питання порядку денного: Розгляд звіту ревізійної ком ісії товариства. П рийняття ріш ень за
наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Ковтун В.М., який зачитав звіт ревізійної комісії товариства.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

іа  - 1 631 916 голосів, що становить 100 %  від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
чергових загальних зборах акціонерів; 

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 %  від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 4. вирішили:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

З 5-го питання порядку денного: Затвердж ення річного звіту товариства.

Доповідали:

і . Заступник головного бухгалтера Савченко Н.В., яка зачитала річний зв іт  товариства.

З



І  'олова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

З ігьердігги річний звіт товариства.

Залитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

» - 6 3 1 9 1 6  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі
• гргових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
-;?гових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у
- ;?гових загальних зборах акціонерів.

По питанню 5. вирішили:

. Затвердити річний звіт товариства.

З 6-го питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Піл сумки голосування:

за - 1 631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 6. вирішили:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З "-го питання порядку денного: Збільш ення статутного капіталу товариства.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Проголосувати по питанню 7-му порядку денного та прийняти рішення щодо збільшення статутного
- і ” /галу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до 
с'ітутного капіталу товариства додатковий капітал в ромірі 1 494 000 грн.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:
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- : :  г : і их :агальних зборах акціонерів;
■риггш - 1 626641 голосів, що становить 99,68 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для

- іе~  • чергових загальних зборах акціонерів;
т :  ■ мались - 0 голос, що становить 0 %  від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у

- : : е -'Х загальних зборах акціонерів.

П питанню 7. вирішили:

- ;  : 5 л ьшувати статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок 
: г с і  "> зання до статутного капіталу товариства додатковий капітал в ромірі 1 494 000 грн.

'-го питання порядку денного: В ипуск акцій нової ном інальної вартості.

Заповідали:

Г : оова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:
“ з :  голосувати по питанню 8-му порядку денного та прийняти рішення щодо випуску акцій нової 
- :  мїнальної вартості.

Залитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових 
загальних зборах акціонерів;
проти - 1 631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для 
\т-:асті у чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 8. вирішили:

Не затверджувати рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

З 9-го питання порядку денного: В несення зм ін до статуту товариства.

Доповідали:

І Голова зборів Ніжніков Д.В., який зачитав зміни та запропонував:
Затвердити зміни до Статуту товариства.
Д гоучити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту. 
Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимиру Павловичу провести державну 
ге-сстрацію змін до Статуту товариства.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

:л - . 631 916 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі 
чергових загальних зборах акціонерів; 

п роти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
-еггових загальних зборах акціонерів;

5



- О голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у 
:.ігальних зборах акціонерів.

9. вирішили:

зміни до Статуту товариства.
/  ,,-г . ,  голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту.

-ачальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимиру Павловичу провести державну 
змін до Статуту товариства.

зборів Д.В.Ніжніков

Р.О.Проценко
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ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
про підсумки голосування з питань порядку денного 

чергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар'єр”

с.Малий Бузуків 26 квітня 2013 року

Лічильна комісія у складі:
Голови комісії: Калашник Олени Олексіївни

Членів комісії: Ковтун Ю лії Миколаївни
Дмитрієнко Володимира Павловича

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які 
зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар'єр” .
Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Черкаська область, Смілянський район, с.Малий 
Бузуків, вул.Шевченка,1.
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2013 року.
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Час відкриття зборів 11 год. 30 хв..

Час закриття зборів_____ год .____ хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах-.
Ьасси т /ш .були /п а  «>Я4£? я с ї л / с с ї
Голосів.

Питання №1 порядку денного: О брання лічильної комісії.
Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №1 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): / / « Г  _________________________________________________________

Питання, поставлене на голосування:

О брання лічильної комісії.
Формулювання рішення*.
Обрати до складу л ічильної комісії: голова ком ісії —  К алаш ник О лена О лексіївна, члени ком ісії —  
Ковтун Ю лія М иколаївна, Д м итрієнко Володимир Павлович.
Підсумки голосування:_ _______________  __  __

Бюлетені, подані під 
час голосування

Розподіл голосів
Визнано недійсними

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

166  /  0 4 £ / У 63У  9 ^ 6

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: е/сс>7'
У0МД Ги&ЯЛф /  у  голосів, що становить _______ % від
загальної к ількості голосів  осіб , зареєстрований  для участі у  позачергових загальних  зборах  акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №1 порядку денного:
Обрати до складу лічильної комісії: голова ком ісії —  К алаш ник О лена О лексіївна, члени ком ісії —  
Ковтун Ю лія М иколаївна, Д м итрієнко Володимир Павлович. 

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства. П рийняття ріш ень за 
наслідками розгляду.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №2 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах



акціонерів): / 6  3 '6 сР

Питання, поставлене на голосування:
Розгляд звіту наглядової ради товариства. П рийняття ріш ень за  наслідками розгляду. 
Формулювання рішення: 
Затвердити звіт наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

/ 4 3 / / / 6 <? ї б З ' /  9 ^  £

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: ^ Ш/
ОриСу ‘Ги.РЛ'ї# £ /б £ /  ___________ голосів, що становить _______•/£>& % від
загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №2 порядку денного:
Затвердити звіт наглядової ради товариства. 

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства. П рийняття ріш ень за наслідками 
розгляду.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): ___________________________________________________________

Питання, поставлене на голосування:
Розгляд звіту правління товариства. П рийняття ріш ень за наслідками розгляду.
Формулювання рішення:
Затвердити звіт правління товариства.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

/

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: /дрил/1 г г л У С Ї __________
ТиРАкФ (/м М  голосів, що становить / 0 0 %  від

4аг4льної кількості голосів осіб^зареєстрованих для учасЙ'і у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3 порядку денного:
Затвердити звіт правління товариства.

Питання №4 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками 
розгляду.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №4 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): ____________________________________________________________



Питання, поставлене на голосування:
Розгляд звіту ревізійної ком ісії товариства. П рийняття ріш ень за  наслідками розгляду. 
Формулювання рішення: 
Затвердити звіт ревізійної ком ісії товариства.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

«р / 6 3 ^ 3 ^ 6

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення:
ТсгРЛіїйг £  ^ голосів, що становить _______ у о О  % від

загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №4 порядку денного:
Затвердити звіт ревізійної ком ісії товариства. 

Питання №5 порядку денного: Затвердж ення річного звіту товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №5 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): / 5 9 5 8 ___________________________________________________________

Питання, поставлене на голосування:
Затвердж ення річного звіту товариства.
Формулювання рішення:
Затвердити річний звіт товариства.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

/ Ш і Н б 4 6 3 4 0 * 6

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: л 0 - { и _________
'ґк і іЩ Л П  ї& РМ ф  г Ш голосів, що становить - / 0 0  %  від
/  загальної ійлькості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №5 порядку денного:
Затвердити річний звіт товариства. 

Питання №6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №6 порядку денного: (більше 50%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): £ ^ 5  __________________________________________________________

Питання, поставлене на голосування:



Розподіл прибутку і збитків товариства.
Формулювання рішення:
Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

і І іс З і 9  / і  >$ 6 4

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення:
ООл&С, / и е  Л<10/ 0 £ $ Г£Л'и.'Є-&^*іґ / Л і ? голосів, що становить /&€> % від

загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №6 порядку денного:
Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання №7 порядку денного: Збільш ення статутного капіталу товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №7 порядку денного: (більше 75%, голосуючих 
“ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів): 3  -93  У________________________________________________________

Питання, поставлене на голосування:
Збільш ення статутного капіталу товариства.
Формулювання рішення:
Збільш ити статутний капітал товариства ш ляхом підвищ ення ном інальної вартості акцій за рахунок 
спрямування до статутного капіталу додатковий капітал в розмірі 1 494 000 грн.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під Розподіл голосів

Визнано недійснимичас голосування “ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

/ / 6 $  1 9  /  & 5 А #  5 6 4 6 < 1 6 6 4 /

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: _________________________________________
Ї/ІМ К І їШсеЗІЇ! ґ !л'гг^ 4 ________ голосів, що становить ______ ^  від
загальної кількості Голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №7 порядку денного:
Не збільш увати статутний капітал товариства ш ляхом підвищ ення ном інальної вартості акцій за 
рахунок спрямування до статутного капіталу додатковий капітал в розм ірі 1 494 000 грн. 

Питання №8 порядку денного: В ипуск акцій нової ном інальної вартості.
Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №8 порядку денного: (не менше 50%, 
голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів): ___________________________________________________________ _

Питання, поставлене на голосування:
Випуск акцій нової ном інальної вартості.



Формулювання рішення:
Затвердити ріш ення про випуск акцій нової ном інальної вартості.

Підсумки голосування:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

і 2

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: _____________________________________________
_________________________________________________________С  голосів, що становить _____________% від
загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №8 порядку денного:
Не затверджувати ріш ення про випуск акцій нової ном інальної вартості.

Питання №9 порядку денного: Внесення зм ін до Статуту товариства.
Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №9 порядку денного: (не менше 75%, 
голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів): /<£ <%/Ь _______________________

Питання, поставлене на голосування:
Внесення зм ін до Статуту товариства.
Формулювання рішення:
Затвердити зміни до Статуту товариства.
Доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту.
Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимиру Павловичу провести державну 
реєстрацію змін до Статуту товариства.

Під сум кигол осуван ня:
Бюлетені, подані під 

час голосування
Розподіл голосів

Визнано недійсними
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАВСЯ”

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

Бюлетенів,
штук

Кількість 
акцій, 

представ
лених у 

бюлетенях

4 6 3 / У/ 6 г У б З /Р /б

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: (Р/риА*
Т І Л і й  1 $ голосів, що становить 
загальної кількості голосів осіб, ‘зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборі

/ 0 0  %  від
зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №9 порядку денного:
Затвердити зміни до С татуту товариства.
Доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту.
Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимиру Павловичу провести державну реєстрацію 
змін до Статуту товариства.

Голова комісії

Члени комісії:

О.О.Калашник

Ю.М. Ковтун 

В.П.Дмитрієнко


