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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05467694 

4. Місцезнаходження 

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

будинок 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0472)384452, (0472)501984 

6. Електронна поштова адреса  

 buzukiv-granit@emitent.net.uа  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 26.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.mbgk.ck.u

a в мережі Інтернет 26.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів X 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  



   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.  

 

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

товариство.  

 

Посада корпоративного секретаря введена в товариствi, проте протягом звiтного перiоду на 

дану посаду Наглядовою радою нiхто не призначався Iнформацiя про рейтингове агентство не 

надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не 

має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне 

(домiнуюче) становище.  

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв), Iнформацiя про дивiденди, Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 

користується емiтент - вiдсутня, у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу 4 Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦФПР вiд 

03.12.2013 року №2826, даний вид iнформацiї не включений до змiсту рiчної iнформацiї 

емiтентiв, якi є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв. 

 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента частково вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуски та не придбавав облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. 

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiт ного перiоду. Емiтент не здiснював 



випуску та боргових цiнних паперiв та не здiйснював забезпечення таких випускiв 

 

Опис бiзнесу - вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу 4 Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦФПР вiд 03.12.2013 року 

№2826, даний вид iнформацiї не включений до змiсту рiчної iнформацiї емiтентiв, якi є 

приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення 

цiнних паперiв. 

 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента частково вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуски та не придбавав облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. 

 

Протягом звiтного перiоду рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть не приймалося. 

 

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

про iпотечнi цiннi папери у емiтента не виникала. 

 

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки емiтент не є фiнансовою 

установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. 

 

Iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, щодо реєстру iпотечних 

активiв, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, права 

вимоги за якими забезпечно iпотеками вiдсутня, оскiльки емiтент iпотечних облiгацiй, 

iпотечних сертифiкатiв не випускав, та кредитних договорiв, забезпечних iпотеками не 

укладав. 

 

Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, 

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

емiтент не створював ФОН. 

 

Текст аудиторського висновку (звiту)- вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу 4 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 

НКЦФПР вiд 03.12.2013 року №2826, даний вид iнформацiї не включений до змiсту рiчної 

iнформацiї емiтентiв, якi є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне 

(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: емiтент не здiйснював випуски та не придбавав 

облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

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

 

Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено 

об'єктами нерухомостi.  

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi: емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового 

будiвництва. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 26.09.1995 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 491000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 115 

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

 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 

 08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та 

глинистого сланцю 

 28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у. 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АБ "Укргазбанк" 

2) МФО банку 

 320478 

3) Поточний рахунок 

 26003124791 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 - 

5) МФО банку 

 - 

6) Поточний рахунок 

 - 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

647 01.10.1996 Державна служба геологiї та 

надр України 

01.10.2036 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 



дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

077.16.71 19.02.2016 Управлiння Держпрацi у 

Черкаськiй областi 

18.02.2021 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дзвiл на виконання 

налагоджування, технiчне 

обслуговування машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

007.14.71 10.01.2014 Територiальне управлiння 

державної служби гурничого 

нагляду та промислової 

безпеки України в Черкаськiй 

областi 

09.01.2019 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

устатковання пiдвищеної 

небезпеки 

120.16.71 09.03.2016 Управлiння Держпрацi у 

Черкаськiй областi 

08.03.2021 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

 

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

1) Посада 

 директор 

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

 Нiжнiков Володимир Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1953 

5) Освіта 

 Повна вища, Київський полiтехнiчний iнститут 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", голова правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.05.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою директора згiдно Статуту та контракту, розмiр 

виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 18.04.2017 року рiшенням Загальних зборiв 

ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", у зв'язку зi змiною типу товаритсва з публiчного на 

приватне та змнiою органiв управiлння товариства, повноваження нiжнiкова В. М. за посадою 

голова правлiння було вiдкликано, тим ж зборами Нiжнiкова В. М. було обрано директором 

строком на 3 роки. Дата набуття повноважень: дата реєстрацiї статут товариства у новiй редакцiї 

13.05.2017 р. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 

рокiв: голова правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, 

що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа є 

акцiонером товариства. 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Расiч Олександр Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Повна вища, Днiпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора гiрничий 

iнститут iм.Артема 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

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

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.04.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту та 

положення, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мало-

Бузукiвський гранiтний кар'єр" було вiдкликано повноваження Расiча О. I. як члена правлiння та 

цим ж зборами його було обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. Загальний стаж 

роботи 38 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПАТ 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах 

емiтент не має. Посадова особа є акцiонером товариства. 

 

1) Посада 

 голова наглядової ради 

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

 Нiжнiков Олександр Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 Неповна вища, Роменський iндустрiальний технiкум 

6) Стаж роботи (років) 

 49 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" майстер гiрничий 

ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.04.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою голови наглядової ради згiднозгiдно Статуту, 

положення та договору. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку  посадовiй 

особи, згiдно договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

18.04.2017 року рiшенням Загальних зборiв ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" було 

вiдкликано повноваження та цими ж зборами обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. 

Рiшенням наглядової ради вiд 18.04.2017 року обрано головою наглядовою ради. Загальний стаж 

роботи 49 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  голова наглядової ради 

ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" майстер гiрничий ПАТ "Мало-Бузукiвсткий 

гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших 



пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа є акцiонером товариства. 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Проценко Руслан Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 

 Повна вища, Нацiональний гiрничий унiверситет м.Днiпропетровськ 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний маркшейдер 

ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр" 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.04.2017, обрано 3 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту, положення 

та договору, винагороди за даною посадою не виплачується, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 18.04.2017 року рiшенням загальних зборвi ПАТ "Мало-

Бузукiвський гранiтний кар'єр" було вiдкликано повноваження та цим ж зборам обрано членом 

наглядової ради строком на 3 роки. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посади, якi обiймав 

протягом останнiх п'яти рокiв:  член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр", головний маркшейдер ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо 

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

особа є акцiонером товариства. 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

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

 Тищенко Нiна Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Неповна вища, Тальнiвський будiвельний технiкум 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" головний бухгалтер, член правлiння. ТОВ 

"Мало -Бузукiвський камiнь", головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 10.09.2009, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки за посадою згiдно посадової iнструкцiї, розмiр виплаченої 

винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади, непогашеної судимостi 



за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на посаду наказом голови правлiння вiд 

10.09.2009 року №171-к, безстроково. Змiн у складi посадової особи протягом звiтного перiоду 

не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 30  рокiв. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний бухгалтер ПАТ 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". Тищенко Нiна Петрiвна займає посаду головного 

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

Малий Бузукiв, вул. Шевченка,1.Посадова особа не є акцiонером товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

директор Нiжнiков 

Володимир 

Миколайович 

 1 538 630 78,3416 1 538 6

30 

0 0 0 

член наглядової 

ради 

Расiч Олександр 

Iванович 

 4 030 0,2052 4 030 0 0 0 

голова наглядової 

ради 

Нiжнiков 

Олександр 

Миколайович 

 3 291 0,1676 3 291 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Проценко Руслан 

Олексiйович 

 1 231 0,0627 1 231 0 0 0 

головний 

бухгалтер 

Тищенко Нiна 

Петрiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 547 182 78,7771 1 547 1

82 

0 0 0 

 

 





VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

фiзична особа 1 538 630 78,3416 1 538 630 0 

Усього 1 538 630 78,3416 1 538 630 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 18.04.2017 

Кворум зборів 99,924 

Опис Перелiк питань, що розгялдалися на загальних зборах та результати розгялду 

питань порядку денного: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв.  

Прийнято: Для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  пiдрахунку  

голосiв  пiд час  голосувань, оформлення результатiв  голосувань  з пропозицiй з 

питань  порядку  денного, а також для вирiшення  iнших питань пов`язаних iз  

забезпеченням проведення голосування на загальних  зборах  акцiонерiв, обрати 

Лiчильну комiсiю в складi : 

Пилипенко Олена Олександрiвна - голова  лiчильної комiсiї; 

Андрос Лариса Володимирiвна - член лiчильної комiсiї; 

Проценко Лiдiя Iванiвна - член лiчильної комiсiї 

2. Обрання голови та секретаря чергових зборiв акцiонерiв. 

Прийнято: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв - Нiжнiкова 

Дмитра Володимировича; Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв - 

Проценко Руслана Олексiйовича. 

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв Товариства. 

Прийнято: Затвердити наступний Регламент зборiв: 

- збори проводяться без перерви, 

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв., 

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

- на виступи, довiдки - до 3 хв. 

- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за 

принципом одна акцiй   один голос; 

- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв; 

- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного 

Зборiв. 

4. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у  2016 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства 

на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння. 

Прийнято: Звiт Голови правлiння товариства за 2016 рiк затвердити. Затвердити 

основнi напрямки дiяльностi  товариства на 2017 рiк. 

5. Звiт Наглядової ради про роботу за  2016 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  

Прийнято: Звiт Наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" за 

2016 рiк затвердити. 

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2016рiк. Затвердження 

висновку Ревiзiйної комiсiї.  

Прийнято: Звiт та Висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" за 2016 рiк затвердити. 

7. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк. 

Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 

8. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 

Прийнято: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2016 рiк в сумi 3801,0 тис. грн. направити на  розвиток 

виробництва. 

9. Про змiну типу ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" з публiчного 

акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство   та затвердження  

нового  найменування Товариства.  

Прийнято: Змiнити тип товариства - з публiчного акцiонерного товариства на 

приватне акцiонерне товариство. 



Затвердити назву товариства: Приватне акцiонерне товариство "МАЛО-

БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР".  

Рiшення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної 

сили пiсля державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. 

10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства вiдповiдно до вимог 

ЗУ "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новiй 

редакцiї. 

Прийнято: Затвердити Статут приватного акцiонерного товариства "МАЛО-

БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"  у новiй редакцiї. Уповноважити голову 

зборiв Нiжнiкова Д. В. пiдписати Статут приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" в новiй редакцiї та здiйснити  

всi iншi заходи, необхiднi для державної реєстрацiї зазначеного Статуту. Надати 

йому право передоручати свої повноваження, пов'язанi з державною реєстрацiєю 

статуту третiм особам на свiй розсуд. (Статут в новiй редакцiї  додається до 

протоколу загальних зборiв). 

11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 

Прийнято: Затвердити внутрiшнi положення ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР":  

1.  Положення "Про загальнi збори акцiонерiв". 

2.  Положення "Про Наглядову раду" 

3.  Положення "Про Виконавчий орган (Директора)".  

12. Вiдкликання Виконавчого органу Товариства. 

Прийнято: Вiдкликати Виконавчий орган (Правлiння) публiчного акцiонерного 

Товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"  персонально: 

Нiжнiкова Володимира Миколайовича - голову правлiння; 

Расiча Олександра Iвановича - члена правлiння; 

Тищенко Нiну Петрiвну - члена правлiння; 

Калашник Олену Олексiївну - члена правлiння; 

Нiжнiкова Дмитра Володимировича - члена правлiння. 

Рiшення про вiдкликання виконавчого органу (Правлiння) набирає законної сили 

пiсля державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. 

13. Обрання  Виконавчого органу товариства. 

Прийнято: Обрати одноосiбний Виконавчий орган товариства (директора) 

персонально: Нiжнiкова Володимира Миколайовича термiном на три роки з 

повноваженнями передбаченими Статутом товариства. 

Рiшення про обрання одноосiбного Виконавчого органу (Директора) набирає 

законної сили пiсля державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї.  

14. Вiдкликання  Наглядової ради Товариства.  

Прийнято: Вiдкликати Наглядову раду у складi трьох осiб персонально: 

Нiжнiкова Олександра Миколайовича - голову Наглядової ради; 

Рябухiна Олександра Степановича - члена Наглядової ради; 

Проценко Руслана Олексiйовича - члена  Наглядової ради. 

15. Обрання  Наглядової ради Товариства. 

Прийнято: Обрати  Наглядову раду термiном на три роки з повноваженнями 

передбаченими Статутом Товариства.  у складi трьох осiб, персонально: 

Нiжнiкова Олександра Миколайовича -  членом Наглядової ради; 

Расiча Олександра Iвановича  - членом Наглядової ради; 

Проценко Руслана Олексiйовича - членом  Наглядової ради. 

16. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Прийнято: В зв`язку з затвердженням нової редакцiї статуту Товариства орган 

товариства Ревiзiйна комiсiя не передбачено, в зв`язку з цим вiдкликати орган 

товариства Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб персонально: 

Ковтуна Володимира Миколайовича - Голову Ревiзiйної комiсiї; 

Дем'яненко Тетяну Миколаївну - члена Ревiзiйної комiсiї; 

Тертичну Тетяну Iванiвну - члена Ревiзiйної комiсiї. 



 



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

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.06.2010 66/23/1/201

0 

Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000075642 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 1 964 000 491 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, фактiв лiстингу, делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах не вiдбувалось, додатковi емiсiї не проводились. Випсук проводився у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. 

 



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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 6 138 6 953 0 0 6 138 6 953 

  будівлі та споруди 2 510 2 488 0 0 2 510 2 488 

  машини та обладнання 2 296 2 177 0 0 2 296 2 177 

  транспортні засоби 1 082 2 074 0 0 1 082 2 074 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 250 214 0 0 250 214 

2. Невиробничого 

призначення: 
151 151 0 0 151 151 

  будівлі та споруди 151 151 0 0 151 151 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 6 289 7 104 0 0 6 289 7 104 

Опис 

Станом на 31 грудня 2017 року власнi будiвлi та виробниче обладнання 

Товариства показанi у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю з 

урахуванням впливу гiперiнфляцiї (при необхiдностi) та резерву на 

знецiнення (при необхiдностi).  

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, 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, мiнус накопичений знос i резерв на знецiнення (при 

необхiдностi). 

Витрати на ремонт основних засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх 

понесення.  

Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю мiнус 

резерв на знецiнення, якщо необхiдно. Пiсля завершення цi активи 

переносяться до складу основних засобiв за балансовою вартiстю. До 

введення в експлуатацiю знос на цi активи не нараховується. Коли 

балансова вартiсть активу нижча, нiж його оцiночна вiдновна вартiсть, 

балансова вартiсть активу негайно коригується до рiвня 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  

Протягом 2017 року було придбано, проведено капiтальний ремонт та 

полiпшено основних засобiв на загальну суму 1593,3 тис. грн., а саме: 

придбано насосний агрегат та насосну станцiю, автомобiль Skoda 

Oktavia, автобус Volkswagen Crafter. Офiсна технiка. Проведено 



капiтальний ремонт та утеплення мехмайстерень, складських та 

побутових примiщень, переобладнання основних засобiв виробничого 

призначення, тобто придбання та переобладнання основних засобiв 

направлене на розвиток основного виробництва. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

13 195 12 657 

Статутний капітал (тис.грн) 491 491 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

491 491 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариства вiд 17.11.2004р. №485. 

Рiшення про коригування статутного капiталу не приймалося. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року перевищує розмiр 

статутного капiталу, що вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

за кредитним договором (кредит у 

виглядi вiдновлювальної кредитної 

лiнiї) 

28.12.2016 0 20,2 15.12.2017 

за кредитним договором (кредит у 

виглядi вiдновлювальної кредитної 

лiнiї) 

12.07.2016 0 25 05.09.2016 

а кредитним договором (кредит у 

виглядi вiдновлювальної кредитної 

лiнiї) 

28.12.2017 0 17 15.12.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 930 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 



Інші зобов'язання та забезпечення X 4 648 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 5 578 X X 

Опис Протягом 2017 року у емiтента зобов'язань за цiнними 

паперами (у тому числi: за облiгацiями, за iпотечними цiнними 

паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими 

цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права) не виникало. Фiнансова допомога на 

зворотнiй основi не отримувалася 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Щебiнь сумiш 

фракцiй 5-20 

м.куб. 22889 61,3 м.куб. 28202 61 

2 Щебiнь 

фракцiї 20-40 

м.куб. 7087 19 м.куб. 8891 19,2 

3 Пiсок iз 

вiдсiвi 

м.куб. 5566 14,9 м.куб. 6679 14,4 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Електроенергiя 7,3 

2 Заробiтна плата 7,2 

3 Паливо на технологiчнi цiлi 7,2 

4 Напiвфабрикати 16 

5 Загальновиробничi витрати 23 

6 Витрати на утримання основних 

засобiв 

37,6 

 



 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29.11.2017 наглядова рада 2 973 17 042 17,4451 Передача майна 

Товариства в 

заставу з метою 

забезпечення всiх 

вимог, якi 

випливають з 

кредитного 

договору з 

загальним лiмiтом в 

сумi 2750 тис. грн. 

30.11.2017 www.mbgk.ck.ua 

Опис: 

З метою забезпечння зобов'язань Товариства за кредитним договором, Наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину: укладення договору застави та передачу майна Товариства в заставу. 

2 29.11.2017 наглядова рада 2 750 17 042 16,1366 Отримання 

вiдновлювальної 

кредитної лiнiї 

(кредит)  загальним 

лiмiтом в сумi 2750 

тис. грн. 

 

30.11.2017 www.mbgk.ck.ua 

Опис: 

Для поповнення обiгових коштiв пiдприємства, забезпечення стабiльної роботи та фiнансування видаткiв у зимовий перiод наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-

БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: укладення кредитного договору пiд заставу майна та 

забезпечення зобов'язань порукою. 

3 29.11.2017 наглядова рада 2 750 17 042 16,1366 зобов'язання 30.11.2017 www.mbgk.ck.ua 



поручителя 

вiдповiдати за 

виконання ПрАТ 

"МАЛО-

БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" зобов'язань 

по кредитному 

договору  з 

загальним лiмiтом в 

сумi 2750 тис. грн. 

Опис: 

З метою забезпечння зобов'язань Товариства за кредитним договором, наглядовою радою ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину: укладення договору поруки.  

 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

14.04.2017 18.04.2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

18.04.2017 19.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

13.05.2017 15.05.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

29.11.2017 30.11.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 



 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
нi 

Інше (зазначити) нi 

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: нi 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: нi 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 3 



акцій 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

нi 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

нi 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  12 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
У складi наглядової ради комiтети не створювалися. 

У складi наглядової ради комiтети не створювалися. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради 

комiтети не створювалися. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 

наглядової ради комiтети не створювалися. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Винагорода виплачується головi наглядової ради за фiксованою сумою. 

 

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



товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Згiдно вимог чинного законодавства. 
X  

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

нi 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) нi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 



інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

акціонерно

му 

товаристві 

а акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

нi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Протягом останнiх трьох рокiв товариство не змiнювало завнiшнього 

аудитора. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Зовнiшнiй аудитор. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

У товариствi не стоврено такого органу як ревiзор (ревiзiйна комiсiя). 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Нi 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

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

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

 

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

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

 

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

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 10.01.2011; яким органом управління 

прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

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

оприлюднено: На сайтi товариства. 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

В акцiонерному товариствi дотримуються кодексу корпоративного управлiння, тескт якого 

розмiщено на сайтi Товариства www.mbgk.ck.ua.  

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

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

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

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

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

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

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

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

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

про відсутність таких заходів 

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

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

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

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 



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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

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

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

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

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

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

аудиторами ТОВ "Аудиторська 

компанiя "Центр професiйного 

аудиту" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

33307726 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, 

офiс 37 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 3506, дата видачі: 

17.12.2004 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 234, серія 

П,  номер 000234, дата видачі 

02.10.2014, строк дії до 

24.07.2019 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0131, дата видачі: 

30.06.2011 

7 Звітний період, за який проведено 

аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - безумовно позитивна 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 291-А, дата: 19.12.2017 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 19.12.2017,  дата 

закінчення: 05.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 05.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

37 996,00 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

Територія Черкаська область, с.Малий Бузукiв за КОАТУУ 7123782003 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

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

Середня кількість працівників: 115 

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 31.12.2017 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 2 730 2 971 

    первісна вартість 1001 2 825 3 236 

    накопичена амортизація 1002 ( 95 ) ( 265 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 151 151 

Основні засоби 1010 6 138 6 953 

    первісна вартість 1011 20 080 21 496 

    знос 1012 ( 13 942 ) ( 14 543 ) 

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 0 133 

Відстрочені податкові активи 1045 477 603 

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 9 496 10 811 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 991 5 128 

Виробничі запаси 1101 3 567 3 756 

Незавершене виробництво 1102 1 458 1 247 

Готова продукція 1103 966 125 

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 813 703 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 72 228 

    з бюджетом 1135 33 155 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 23 145 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 321 244 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 222 1 175 

Готівка 1166 16 23 

Рахунки в банках 1167 206 1 152 

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 94 329 

Усього за розділом II 1195 7 546 7 962 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 17 042 18 773 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 491 491 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 476 1 476 

Додатковий капітал 1410 18 18 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 492 492 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 180 10 718 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 12 657 13 195 

    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 800 921 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 800 921 

    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 1 437 907 

    розрахунками з бюджетом 1620 631 930 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 64 105 

    розрахунками з оплати праці 1630 266 435 

    одержаними авансами 1635 494 1 587 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 674 653 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 19 40 

Усього за розділом IІІ 1695 3 585 4 657 

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 17 042 18 773 

Примітки: - 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 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 38 495 33 094 

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 ( 26 283 ) ( 19 195 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 12 212 13 899 

    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 684 454 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 7 391 ) ( 6 422 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 519 ) ( 1 894 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 753 ) ( 889 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 1 233 5 148 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 32 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 86 ) ( 18 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 604 ) ( 407 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 575 4 723 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -37 -922 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 538 3 801 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 538 3 801 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 17 120 12 568 

Витрати на оплату праці 2505 9 085 7 737 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 210 1 775 

Амортизація 2515 921 554 

Інші операційні витрати 2520 7 847 6 892 

Разом 2550 37 183 29 526 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 964 000 1 964 000 

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



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,273930 1,935340 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,273930 1,935340 

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

Примітки: - 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 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 45 099 38 325 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 7 5 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 587 494 

Надходження від повернення авансів 3020 15 17 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 0 

Надходження від операційної оренди 3040 2 2 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 143 263 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 26 838 ) ( 24 024 ) 

Праці 3105 ( 6 866 ) ( 5 951 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 197 ) ( 1 888 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 446 ) ( 6 589 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 430 ) ( 549 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 3 380 ) ( 2 987 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3 636 ) ( 3 053 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 228 ) ( 72 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 128 ) ( 27 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2 196 ) ( 567 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 956 -11 

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 430 630 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 430 ) ( 630 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 3 ) ( 18 ) 

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 -3 -18 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 953 -29 

Залишок коштів на початок року 3405 222 251 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 175 222 

Примітки: - 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-

БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 491 1 476 18 492 10 181 0 0 12 658 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -1 0 0 -1 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 491 1 476 18 492 10 180 0 0 12 657 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 538 0 0 538 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 538 0 0 538 

Залишок на кінець року  4300 491 1 476 18 492 10 718 0 0 13 195 

Примітки: - 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Приватне акцiонерне товариство 

"Мало - Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

ПРИМIТКИ 

до фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

31.12.2017 року 

Примiтки до фiнансової звiтностi  

1 Пiдприємство та його дiяльнiсть 4 

2 Умови, в яких функцiонує товариство 4 

3 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, їх вплив на 

фiнансову звiтнiсть 4 

4 Новi положення бухгалтерського облiку 5 

5 Пов'язанi особи Товариства 6 

6 Основнi положення облiкової полiтики 6 

7 Нематерiальнi активи 11 

8 Основнi засоби 11 

9 Запаси 11 

10 Дебiторська заборгованiсть 12 

11 Грошовi кошти 12 

12 Власний капiтал 12 

13 Довгостроковi забезпечення 12 

14 Поточна кредиторська заборгованiсть та поточнi забезпечення 13 

15 Вiдстрочений податок на прибуток 13 

16 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв,робiт,послуг) 13 

17 Адмiнiстративнi витрати 13 

18 Витрати на збут 14 

19 Iншi операцiйнi витрати 14 

20 Фiнансовi витрати 14 

21 Iншi витрати 14 

22 Доходи 14 

23 Фiнансовi доходи 14 

24 Вартiсть фiнансових iнструментiв 14 

25 Управлiння фiнансовим ризиком 15 

26 Управлiння ризиком капiталу 15 

27 Умовнi та iншi зобов'язання 15 

28 Подiї пiсля звiтного перiоду 15 

1 Пiдприємство та його дiяльнiсть 

Приватне 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. 

В 2017 роцi Товариство змiнило форму акцiонерного товариства iз публiчної на приватну. 

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 Умови, в яких функцiонує товариство 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, 

наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i 

контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української 

економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування 

адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна 

дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Економiка 

України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у 

свiтовiй економiцi. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд 

ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також 

вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може 

передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а 

також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.  

3 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, їх вплив на 

фiнансову звiтнiсть 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 

застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.  

Товариство знаходиться в процесi оцiнки можливого впливу на фiнансову звiтнiсть стандартiв 

та змiн до стандартiв обов'язковiсть застосування яких планується в наступних перiодах (перелiк 

таких стандартiв та змiн мiститься в таблицi нижче). 

Назва документу Суть змiн 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Мета МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - встановити 

принципи фiнансової звiтностi про фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi надаватимуть 

доречну та корисну iнформацiю користувачам фiнансової звiтностi для їхньої оцiнки обсягiв, 

часу та невизначеностi майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" замiнює частини МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання 

та оцiнка", що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи 

повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю i 

оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки повинен бути зроблений при 

первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими 

iнструментами органiзацiї i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених 

контрактом по iнструменту. 

МСФЗ 15 "Виручка по договорах з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з 

покупцями" встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент передачi 

товарiв або надання послуг покупцевi за договiрною цiною. Виручка вiд продажу товарiв, 

супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути явно вiдокремленi, визнається окремо вiд 

виручки вiд надання послуг, а знижки i поступки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi 

елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з якої-небудь причини, виручка 

вiдображається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до iстотного ризику анулювання. 

Витрати по забезпеченню виконання договорiв з покупцями повиннi визнаватися як актив та 

списуватися протягом усього перiоду, в якому отримано вигоди вiд реалiзацiї контракту. 

МСФЗ 16 "Оренда" МСФЗ 16 "Оренда" замiнює собою МСБО 17 "Оренда" i вводить єдину 



модель вiдображення для всiх типiв договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, 

аналогiчному поточному порядку облiку договорiв фiнансової оренди, i зобов'язує орендарiв 

визнавати активи i зобов'язання для бiльшостi договорiв оренди, за винятком спецiально 

обумовлених випадкiв. Для орендодавцiв вiдбулися несуттєвi змiни правил, встановлених 

МСБО 17 "Оренда".  

Змiни до МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй" Поправки роз'яснюють порядок облiку змiн 

умов винагороди на основi акцiй i зобов'язання по сплатi податку, утриманого iз суми наданої 

винагороди на основi акцiй. 

Змiни до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" Змiни встановлюють бiльш чiткi критерiї для 

переведення об'єктiв в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. 

Змiни до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства " Змiни 

роз'яснюють, що довгостроковi вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, 

якi складають частину чистих iнвестицiй органiзацiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне 

пiдприємство, слiд враховувати згiдно МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". 

4 Новi положення бухгалтерського облiку 

До звiту за 2017 рiк стали обов'язковими до застосування стандарти та змiни до стандартiв 

наведенi в таблицi нижче. 

Назва документу Суть змiн 

Змiни до 

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" Зобов'язання, що виникають в результатi фiнансової 

дiяльностi, - "зобов'язання, для яких грошовi потоки були (або ж майбутнi грошовi потоки 

будуть) класифiкованi в звiтi про рух грошових коштiв в якостi грошових потокiв вiд фiнансової 

дiяльностi". 

Необхiднi розкриття таких змiн у зобов'язаннях: 

o Змiни, обумовленi грошовими потоками вiд фiнансової дiяльностi; 

o Змiни внаслiдок отримання або втрати контролю щодо дочiрнiх пiдприємств або iншого 

бiзнесу; 

o Ефект вiд змiни валютних курсiв; 

o Змiни у справедливiй вартостi; 

Iншi змiни. 

Змiни до 

МСБО 12 "Податки на прибуток" Нереалiзованi збитки за борговими iнструментами, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю за МСФЗ та за собiвартiстю - для цiлей оподаткування, 

призводять до тимчасової рiзницi, незалежно вiд iмовiрного вiдшкодування балансової вартостi 

боргового iнструменту шляхом його продажу або використання; 

Оцiнка iмовiрного майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежується балансовою 

вартiстю активу. 

До оцiнки майбутнього оподатковуваного прибутку не включають податковi вiдрахування, 

пов'язанi з вiдновленням тимчасових рiзниць. 

Товариство оцiнює вiдстрочений податковий актив в сукупностi з iншими вiдстроченими 

податковими активами. Якщо податкове законодавство обмежує використання податкових 

збиткiв, Товариство оцiнює вiдстрочений податковий актив в сукупностi з iншими податковими 

активами того ж типу. 

Змiни до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 

року не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

5 Пов'язанi особи Товариства 

На виконання вимог МСБО 24 Товариство розкриває наступну iнформацiю. 

Перелiк пов'язаних сторiн визначається Товариством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму. Пов'язанi сторони - юридичнi особи: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мало-Бузукiвський камiнь" кредиторська 

заборгованiсть за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2017 року становить 653,559 



тис. грн. (31.12.2016 - 142,4673 тис. грн.) 

- ФОП Нiжнiков В.М. кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року становить 27,475 

тис.грн ( у 2016 роцi вiдсутня). 

 В 2017 роцi ТОВ "Мало-Бузукiвський камiнь" надавало в оренду для Товариства механiзми на 

суму 438,886 тис. грн. (у 2016 роцi - 454,805 тис.грн.). Товариство надало в оренду для ТОВ 

"Мало-Бузукiвський камiнь" примiщення на суму 1,834тис.грн. (у 2016 роцi 1 834 тис. грн.) 

 ФОП Нiжнiков В.М. надавав послуги по перевезенню вантажiв для ПАТ "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр"  на суму 390,974 тис. грн. (у 2016 роцi - 235,321 тис. грн.)  

Винагорода основному управлiнському персоналу включає короткостроковi виплати та 

вiдповiднi нарахування i премiї i складає  947,878 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 р. (у 2016 роцi  762,041 тис.грн.). 

Керiвництво вважає, що операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались на ринкових умовах 

Iншi операцiї з пов'язаними сторонами в звiтному перiодi не здiйснювались.  

6 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 МСФЗ.  

Правовi засади регулювання, органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансової звiтностi в Українi регулюються державою на законодавчому рiвнi.  

Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2011 року.  

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. 

При складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в тих 

випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, 

представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової звiтностi, така iнформацiя 

розкривається Товариством у примiтках до фiнансових звiтiв. 

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.  Основнi засоби 

Станом на 31 грудня 2017 року власнi будiвлi та виробниче обладнання Товариства показанi у 

фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю з урахуванням впливу гiперiнфляцiї (при необхiдностi) та 

резерву на знецiнення (при необхiдностi).  

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, 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, мiнус накопичений знос i резерв на знецiнення (при необхiдностi). 

Витрати на ремонт основних засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення.  

Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення, 



якщо необхiдно. Пiсля завершення цi активи переносяться до складу основних засобiв за 

балансовою вартiстю. До введення в експлуатацiю знос на цi активи не нараховується. Коли 

балансова вартiсть активу нижча, нiж його оцiночна вiдновна вартiсть, балансова вартiсть 

активу негайно коригується до рiвня 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  

C.  Нематерiальнi активи 

Витрати на розкривнi роботи 

Вiдповiдно до п. 15 Тлумачення КТМФЗ 20 актив розкривних робiт систематично амортизується 

протягом очiкуваного строку корисної експлуатацiї iдентифiкованого компонента покладу 

гранiту, який став доступнiшим унаслiдок виконання розкривних робiт. Метод суми одиниць 

продукцiї передбачає нарахування амортизацiї на основi очiкуваного рiвня продуктивностi 

об'єкта. Тобто, у випадку розкривних робiт сума амортизацiї за перiод визначається як добуток 

об'єму переробленої гiрської маси (розрахованої в щiльному тiлi) та норми амортизацiї, яка в 

свою чергу визначається шляхом дiлення загальної суми витрат на розкривнi роботи на 

загальний об'єм розкритих корисних копалин. 

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.  

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. 

D.  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. 

E.  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.  

F. Товарно-матерiальнi запаси  

Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть 

товарно-матерiальних запасiв визначається за методом ФIФО i включає витрати на придбання 

запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також iншi витрати на їх доставку до 

теперiшнього мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний для використання. Вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, якi 

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за 

позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. 

G.  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. 

Вiдповiдно до п. 60 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Товариство подає поточнi та 

непоточнi активи i поточнi та непоточнi зобов'язання як окремi класифiкацiї у своєму звiтi про 

фiнансовий стан. 

Згiдно з п. 61 МСБО 1 незалежно вiд прийнятого методу подання, суб'єкт господарювання 

розкриває суму, що очiкується до вiдшкодування або погашення через бiльш нiж дванадцять 

мiсяцiв, для кожного рядка активiв та зобов'язань, яка об'єднує суми, що очiкуються до 

вiдшкодування або погашення протягом: 

а) не бiльше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду та 

б) через бiльш нiж дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Вiдповiдно до п.КЗ64 МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"  справедливою 

вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi є, як правило, цiна операцiї (тобто 

справедлива вартiсть наданої або отриманої компенсацiї). Проте, якщо частина наданої або 

отриманої компенсацiї не призначена для фiнансового iнструмента, справедливу вартiсть 

фiнансового iнструмента попередньою оцiнюють, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання -  

дисконтування iз застосуванням переважної ринкової ставки вiдсотка на подiбний iнструмент. У 



разi надання або отримання позик зi ставкою вiдсотка нижче ринкового Товариство оцiнює її за 

справедливою вартiстю, шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз використанням 

ринкової ставки вiдсотка, визначивши орiєнтовний графiк погашення заборгованостей та  

справедливу вартiсть наданих позик. 

H. Передоплати 

Передоплати представленi дебiторською заборгованiстю за виданими авансами та з бюджетом. 

Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передоплата 

вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана передоплата, 

будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата стосується активу, який при 

початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних активiв.  

Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу 

пiсля того, як Товариство отримало контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати 

списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були 

здiйсненi.  

Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi було видано аванси, не будуть 

отриманi, балансова вартiсть авансiв та передплат виданих зменшується належним чином i 

вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку. 

I.  Грошовi кошти 

Грошовi кошти включають в себе грошовi кошти в нацiональнiй валютi (гривнi) в касi та на 

банкiвських рахунках. 

J.  Податок на додану вартiсть 

ПДВ на внутрiшньому ринку стягується за ставкою 20%. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює 

загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв 

клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. 

Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за 

звiтний перiод. 

Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який 

стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або 

зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається 

розгорнуто. 

K.  Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання Товариства облiковуються за амортизованою вартiстю. Такi фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо 

вiдносяться до операцiй. Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 

амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Початкове визнання 

Товариством випущених боргових цiнних паперiв та субординованих зобов'язань здiйснюється 

на дату їх виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов'язань вiдбувається на 

дату здiйснення операцiї, коли Товариство стає стороною договору щодо конкретного 

iнструмента. 

L. Зобов'язання з соцiального страхування 

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.  

Забезпечення витрат персоналу представленi пенсiйними зобов'язаннями. Товариство має 

юридичне зобов'язання виплачувати Пенсiйному фонду України компенсацiю за додатковi 

пенсiї, виплаченi окремим категорiям колишнiх та теперiшнiх працiвникiв Товариства. Згiдно з 

цим пенсiйним планом працiвники Товариства зi стажем роботи у шкiдливих для здоров'я 

умовах, якi у зв'язку з цим мають право дострокового виходу на пенсiю, мають також право на 

додатковi виплати, якi фiнансуються Товариством та виплачуються через Пенсiйний фонд 



України. Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими 

виплатами.  

M.  Визнання доходiв 

За статтею "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї" вiдображається дохiд, що виникає в 

результатi реалiзацiї продукцiї власного виробництва та  послуг. Дохiд визначається у перiодi за 

умов: передачi ризикiв та вигод вiд володiння на товари (роботи чи послуги) до покупця, 

товариству в результатi продажу надiйдуть економiчнi вигоди i їх можна достовiрно оцiнити та 

витрати, якi були або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, також можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд вiд надання послуг в бухгалтерському облiку вiдображається в момент його виникнення 

незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз 

ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи визнаються за методом 

нарахування. 

N. Визнання витрат 

Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає 

закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами поставки, та iншi 

вiдповiднi витрати. 

O. Податки на прибуток 

Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було 

чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на 

прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних у складi 

iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi капiталу, в тому ж чи iншому перiодi. 

Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. 

Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо фiнансова 

звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй.  

Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 

зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, 

яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, 

якi були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, 

як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, 

що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю 

мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 

буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

P. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що належить 

акцiонерам Товариства, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом звiтного 

року. 

Q. Виправлення помилок 

У 2017 роцi помилки попереднього перiоду не виправлялись. 

R. Порiвняльна iнформацiя 

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

поточного року. 

7 Нематерiальнi активи 

У статтi "Нематерiальнi активи" вiдображається право на користування програмним 



забезпеченням та витрати на гiрничо-розкривнi роботи в ходi розробки кар'єру на етапi 

добування. Протягом звiтного перiоду переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. 

Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує 

обмеження права власностi - дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя 

переданих у заставу нематерiальних активiв - дорiвнює нулю. Угоди на придбання у 

майбутньому нематерiальних активiв  - не надавались. 

8 Основнi засоби 

Знос всiх основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Вартiсть 

необоротнi активiв, цiна яких менше критерiю визнання основних засобiв, вiдображається у 

витратах в перiодi початку використання таких активiв у господарськiй дiяльностi.  

Розкриття iнформацiї 31.12.2016 31.12.2017 

 Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Первiсна вартiсть Знос Залишкова 

вартiсть 

Будiвлi та споруди 7863 (5353) 2510 8020 (5532) 2488 

Машини та обладнання 7898 (5602) 2296 7953 (5776) 2177 

Транспортнi засоби 3462 (2380) 1082 4598 (2524) 2074 

Iнструменти, прилади та iнвентар 498 (262) 236 493 (289) 204 

Iншi основнi засоби 359 (345) 14 432 (422) 10 

Всього 20080 (13942) 6138 21496 (14543) 6953 

Станом на 31.12.2017 року вiдповiдно до договору застави вiд 28.12.2017 року № 

151/2017/ЧеркОД/МСБ-31 у заставi ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" перебувають наступнi основнi 

засоби: 

- автомобiль Белаз 7540 В (Т00612СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 102 тис. 

грн. 

- автомобiль Белаз 7540 В (Т00611СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 102 тис. 

грн. 

- автомобiль LADA LARGUS (СА 1045 ВХ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 254 

тис. грн. 

- автомобiль LADA 212140 (СА 6061 ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 193 тис. 

грн. 

- автомобiль SKODA OCTAVIA A7 (CА0300CI) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 

563 тис. грн. 

- автобус VOLKSWAGEN CRAFTER (СА2687ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 

491тис. грн. 

- навантажувач В-160 (21428 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 144 тис. грн. 

- екскаватор ЕТ25-80 (21432 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2017 року 100 тис. грн.. 

9 Запаси 

Запаси Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Сировина i  матерiали 993 976 

Паливо-мастильнi матерiали 207 275 

Запаснi частини 2198 2359 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 102 86 

Iншi матерiали 67 60 

Всього 3567 3756 

10 Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   

    первiсна вартiсть 849 777 

    мiнус резерв пiд знецiнення (36) (74) 



    чиста реалiзацiйна вартiсть 813 703 

З бюджетом 33 155 

    у тому числi з податку на прибуток 23 145 

За виданими авансами 72 228 

Наданi позики працiвникам 312 229 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9 15 

Вся дебiторська заборгованiсть номiнована у нацiональнiй валютi України гривнi. 

11 Грошовi кошти 

Грошовi кошти Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Рахунки в банках 206 1152 

Готiвка 16 23 

Всього 222 1175 

12 Власний капiтал 

Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi та юридичнi особи, якi є власниками акцiй 

Товариства. Статутний капiтал подiлений на 1 964 тисяч штук простих iменних акцiй вартiстю 

0,25 гривнi, що випущенi у без документарнiй формi. 

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

складається з: 

Дата Простi iменнi акцiї, тис.  т.. Цiна Номiнальна вартiсть Вплив гiперiнфляцiї Iндекс цiн 

31.12.2016 1964 0,00025 491 1476 4,01 

31.12.2017 1964 0,00025 491 1476 4,01 

Резервний капiтал за 2017 рiк не змiнився, i вiдповiдно до п. 6.7 Статуту Товариства становить 

25% вiд статутного капiталу: 

Показник Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 491 491 

Капiтал у дооцiнках(вплив гiперiнфляцiйного перiоду) 1476 1476 

Статутний капiтал разом з дооцiнкою 1967 1967 

Резервний капiтал(25%) 492 492 

13 Довгостроковi забезпечення 

Забезпечення Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Забезпечення на рекультивацiю 620 706 

Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй 180 215 

Всього 800 921 

У Товариства iснує юридичне зобов'язання провести рекультивацiю земель пiсля остаточного 

виробiтку кар'єру. Вказане забезпечення буде використане тiльки при припиненнi дiяльностi 

кар'єру. 

Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй нараховано у зв'язку, з наявнiстю юридичного 

зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду України пiльговi пенсiї, якi 

виплачуються певним категорiям працiвникiв Товариства. 

14 Поточна кредиторська заборгованiсть та поточнi забезпечення 

Кредиторська заборгованiсть Станом на: 

 31.12.2016 31.12.2017 

За товари, роботи, послуги в т.ч. 1437 907 

    з пов'язаними особами 1426 681 

    з третiми особами 11 226 

З одержаних авансiв 494 1587 

З бюджетом в т.ч. 631 930 

    Податок на доходи фiзичних осiб 60 91 



    Податок на додану вартiсть 184 345 

    Iншi податки 387 494 

Зi страхування (Єдиний соцiальний внесок) 64 105 

З оплати працi 266 435 

Забезпечення на оплату вiдпусток 674 653 

Iншi поточнi зобов'язання 19 40 

Всього 3585 4657 

15 Вiдстрочений податок на прибуток 

Показник Податковi данi Бухгалтерськi данi База ВПА ВПА 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 9311 6954 2357 424 

Резерв пiльгових пенсiй  706 706 127 

Резерв на рекультивацiю  214 214 39 

Резерв сумнiвних боргiв  74 74 13 

Всього х х х 603 

16 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв,робiт,послуг) 

Показник 2016 2017 

Готова продукцiя та незавершене виробництво на початок 1293 2424 

Амортизацiя 449 685 

Матерiали 8798 12783 

Нарахування ЄСВ 872 987 

Заробiтна плата 4350 4919 

Iншi витрати 5857 5857 

Готова продукцiя та незавершене виробництво на кiнець 2424 1372 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 19195 26283 

17 Адмiнiстративнi витрати 

Характер витрат 2016 2017 

Амортизацiя 158 149 

Матерiали 298 462 

Послуги 733 875 

Заробiтна плата 2676 3282 

Нарахування ЄСВ 558 617 

Iнше 1999 2006 

Всього 6422 7391 

18 Витрати на збут 

Характер витрат 2016 2017 

Амортизацiя 20 78 

Матерiали 1066 1409 

Послуги 246 360 

Заробiтна плата 387 461 

Нарахування ЄСВ 89 108 

Iнше 86 103 

Всього 1894 2519 

19 Iншi операцiйнi витрати 

Характер витрат 2016 2017 

Амортизацiя 26 25 

Матерiали 215 327 

Послуги 27 24 

Заробiтна плата 194 649 

Нарахування ЄСВ 24 101 

Iнше 403 627 

Всього 889 1753 



20 Фiнансовi витрати 

Характер витрат 2016 2017 

Вiдсотки 18 86 

Всього 18 86 

21 Iншi витрати 

Характер витрат 2016 2017 

Благодiйнi допомоги 381 575 

Списання необоротних активiв 4 29 

Iнше 22 0 

Всього 407 604 

22 Доходи 

Доходи 2016 2017 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 33094 38495 

Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 454 684 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг  3 5 

Дохiд вiд реалiзацiї запасiв 219 365 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi по якiй минув строк позовної давностi 8

 4 

Дохiд вiд оприбуткування металобрухту 224 310 

23 Фiнансовi доходи 

Характер витрат 2016 2017 

Вiдсотки 0 32 

Всього 0 32 

1 Вартiсть фiнансових iнструментiв 

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 тi 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 фiнансовi iнструменти. 

2 Управлiння фiнансовим ризиком 

Фiнансовi iнструменти, якi можуть призвести, 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, 

навiть, фiнансування завдяки необхiдним кредитним ресурсам, що видiленi. 

(3) Розрахунок справедливої вартостi. 

3  Управлiння ризиком капiталу 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в 

якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi у Товариство немає офiцiйної полiтики управлiння 

капiталом. 

4  Умовнi та iншi зобов'язання 



Податкова система України поступово посилюється та змiнюється, але й одночасно 

характеризується наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, 

мiстять неоднозначнi, часом суперечливi формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з 

боку податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають рiзнi 

iнтерпретацiї з боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, 

нараховувати й стягувати пенi. На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю 

вiдображенi в данiй фiнансовiй звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного 

податкового законодавства України, офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз'яснень 

податкових та судових органiв.  

5 Подiї пiсля звiтного перiоду  

Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, уповноважених 

пiдписувати звiтнiсть. Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 року не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi 

рiшення користувачiв. Товариство ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити 

потреби користувачiв фiнансової звiтностi. 

Затверджено до випуску керiвництвом та пiдписано вiд його iменi 5 квiтня 2018 року 

 

Керiвник                                                                                                                       В.М.Нiжнiков 

 

Головний бухгалтер                                                                                                     Н.П.Тищенко 

 

 


