
КОДИ

Дата 01.01.2014

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 31.12.2013 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 1187 1164
    первісна вартість 1001 1229 1211
    накопичена амортизація 1002 ( 42 ) ( 47 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 151 151
Основні засоби 1010 5548 5705
    первісна вартість 1011 18062 18394
    знос 1012 ( 12514 ) ( 12689 )
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 22 144
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 6908 7164
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 2555 1694
Виробничі запаси 1101 1414 1374
Незавершене виробництво 1102 811 67
Готова продукція 1103 330 253
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 517 929

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 122 53
    з бюджетом 1135 117 109
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 29
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 209 208
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 260 115
Готівка 1166 9 17
Рахунки в банках 1167 251 98
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 20 35
Усього за розділом II 1195 3800 3143
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 10708 10307

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 1476 1476
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 4730 5203
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 7207 7680
    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 463 244
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 463 244
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 463 244
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 1520 688
    розрахунками з бюджетом 1620 393 301
    у тому числі з податку на прибуток 1621 90 0
    розрахунками зі страхування 1625 78 113
    розрахунками з оплати праці 1630 265 219
    одержаними авансами 1635 120 209
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 655 697
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7 156
Усього за розділом IІІ 1695 3038 2383
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 10708 10307

Примітки: Вiдсутнi.

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ

Дата 01.01.2014

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

за ЄДРПОУ 05467694

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 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 17325 17306
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 ( 10796 ) ( 12202 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 6529 5104

    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 133 135
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

Адміністративні витрати 2130 ( 4372 ) ( 3268 )
Витрати на збут 2150 ( 1232 ) ( 1045 )
Інші операційні витрати 2180 ( 172 ) ( 554 )
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 886 372

    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 ( 32 ) ( 70 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 94 ) ( 191 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 760 111

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -287 -168
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0



Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 473 0

    збиток 2355 ( 0 ) ( 57 )
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 473 -57

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 6313 4898
Витрати на оплату праці 2505 4401 4738
Відрахування на соціальні заходи 2510 1597 1839
Амортизація 2515 302 292
Інші операційні витрати 2520 3501 5302
Разом 2550 16114 17069

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 1964000 1964000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1964000 1964000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,24 -0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,24 -0,03
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Вiдсутнi

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ
Дата 01.01.2014

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

за ЄДРПОУ 05467694

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 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 20 318 20 774
Повернення податків і зборів 3005 612 47
 у тому числі податку на додану вартість 3006 612 47
Цільового фінансування 3010 3 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 209 26
Надходження від повернення авансів 3020 18 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025 2 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2 0
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 122 1 834
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 10 849 ) ( 10 724 )
Праці 3105 ( 3 569 ) ( 3 597 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 824 ) ( 2 013 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4 746 ) ( 4 027 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 526 ) ( 157 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 2 583 ) ( 2 065 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 1 637 ) ( 1 805 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 53 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 110 ) ( 55 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 88 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 290 ) ( 2 116 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -243 149
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 1 213 1 044
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 130 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 1 213 ) ( 1 044 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 32 ) ( 70 )
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 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 98 -70
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -145 79
Залишок коштів на початок року 3405 260 181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 115 260

Примітки: Вiдсутнi.

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ

Дата 01.01.2014

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

за ЄДРПОУ 05467694

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстро

ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокритий 

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 4 730 0 0 7 207
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 491 1 476 18 492 4 730 0 0 7 207

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 473 0 0 473

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 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0



законодавства 
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 0 473 0 0 473
Залишок на кінець року 4300 491 1 476 18 492 5 203 0 0 7 680

Примітки: Вiдсутнi.

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 2013 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.

2 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. 
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.
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 2013  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. 
E. Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2013 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.  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 2014 року: 18%; 31 грудня 2015 року: 17% та  
31грудня 2016 року: 16% у вiдношеннi статей, якi, як очiкується, мають бути реалiзованi / виконанi пiсля 31 грудня  
2013 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 2013 року Товариство не визнало жодних помилок.
           
  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. 
                          3 Основнi засоби

Назва Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
Будинки та споруди 3 669 2 196 1 473
Машини та обладнання 5 049 3 123 1 926
Транспортнi засоби 3 067 2 317 750
Iнструменти, прилади та iнвентар 406 137 269
Iншi основнi засоби 6 015 4 728 1 287
МНМА 187 187  
Всього 18 393 12 688 5 705

Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний, а знос МНМА нараховується в розмiрi 100% в 



момент введення в експлуатацiю.

Товариством на балансi облiковуються основнi засоби повнiстю зношенi первiсна вартiсть котрих:

31.12.2012 31.12.2013
194 154

4 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  
Валова балансова вартiсть станом на 31.12.2012р. 61 1168 1229
Сума накопиченої амортизацiї  на 31.12.2012р. 42 42
надходження вiд внутрiшньої розробки за  2013 рiк 0 72 72
придбаних окремо у 2013 роцi 20 0 20
Амортизацiя за 2013 рiк 5 5
Вибуло у 2013 роцi 0 135 135
Виправлення помилки на 01.01.2013р. 25 25
Валова балансова вартiсть 81 1130 1211
Сума накопиченої амортизацiї (разом з накопиченими збитками вiд зменшення корисностi) 47 47

5 Вiдстрочений податок на прибуток

Показник ПО БО База ВПА 2014 2015 2016 i далi Разом
18% 17% 16%

Основнi засоби 5486 5 705 -219 -39 -39
Тимчасова рiзниця по основних засобах 221 221 39 39
Забезпечення вiдпусток 504 504 91 91
Забезпечення пенсiй 272 272 10 9 26 45
Забезпечення на рекультивацiю 80 80 8 8
Вiдстроченi податковi активи на 31.12.2013 144

Резерв витрат у податковому облiку мiж поданою та реальною декларацiєю з податку на прибуток  за 2013 рiк  
становить  1400 тис.  грн..  Товариство  не  вiдображає  таку тимчасову рiзню в  складi  вiдстроченого податкового 
активу, оскiльки вiдсутня впевненiсть, що такий актив може бути погашений протягом наступних 3 рокiв.

6 Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть Станом на:
31.12.2012 31.12.2013

за товари, роботи, послуги   
   первiсна вартiсть 573 955
   мiнус резерв на обезцiнення 56 26
   чиста реалiзацiйна вартiсть 517 929
з бюджетом 48 109
   в т.ч. по податку на прибуток 0 29
за виданими авансами 122 53
наданi позики працiвникам 208 201
iнша 1 7
Всього 896 1 299

Вся дебiторська заборгованiсть номiнована у нацiональнiй валютi України гривнi.

7 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
31.12.2012 1 964 0,25 491 1 476 4,01
31.12.2013 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
31.12.2012 123 369 4,01
31.12.2013 123 369 4,01

8 Довгостроковi забезпечення

Забезпечення Станом на:
31.12.2012 31.12.2013

Забезпечення на рекультивацiю 76 80
Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй 387 164
Всього 463 244

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.

9 Кредиторська заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть Станом на:
31.12.2012 31.12.2013

за товари, роботи, послуги 1520 688
   з пов'язаними особами 1048 671
   з третiми особами 472 17
з одержаних авансiв 120 209
з бюджетом 393 301
   ПДФО 23 37
   податок на прибуток 90
   Iншi податки 280 264
з страхування 78 113
з оплати працi 265 219
Поточнi забезпечення 655 697
Iншi 7 156
Всього 2961 2225

10 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Показник 2012 2013
Готова продукцiя та незавершене виробництво на початок 897 1140
Амортизацiя 195 125
Матерiали 4165 3413
Послуги 3072 2050
Нарахування ЄСВ 1056 551
Заробiтна плата 2787 1466
Iншi витрати 1170 2542
Готова продукцiя та незавершене виробництво на кiнець 1 140 320
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 12 202 10796 

11 Адмiнiстративнi витрати

Характер витрат 2 012 2013
Амортизацiя 71 67



Матерiали 259 357
Послуги 409 515
Заробiтна плата 1 681 1671
Нарахування ЄСВ 604 572
Iнше 244 1190
Всього 3 268 4372

12 Витрати на збут

Характер витрат 2012 2013
Амортизацiя 18 26
Матерiали 460 666
Послуги 187 225
Заробiтна плата 248 210
Нарахування ЄСВ 97 94
Iнше 35 11
Всього 1045 1232

13 Iншi операцiйнi витрати

Характер витрат 2012 2013
Амортизацiя 12 6
Матерiали 95 90
Послуги 29 37
Заробiтна плата 76 88
Нарахування ЄСВ 103 12
Списання заборгованостi0 12
Iнше 239 -73
Всього 554 172

14 Фiнансовi витрати

Характер витрат 2012 2013
Вiдсотки 70 32
Всього 70 32

15 Iншi витрати

Характер витрат 2012 2013
Послуги 63 0
Благодiйнi допомоги 125 25
Списання необоротних активiв 61
Iнше 3 8
Всього 191 94


